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1. บทนํา 

รายงานการออกแบบระบบงานฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการนําระบบงานคอมพิวเตอรใหม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อ
เปนการตอบสนองนโยบายตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ 
การเงิน บัญชี และการพัสดุ โดยระบบบัญชี เปนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑคงคาง (Accrual Basis Accounting) 
ลักษณะ 3 มิติ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานนี้ ไดมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานใหมีความคลองตัว
สูงขึ้น และออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งมีการนําระบบ
คอมพิวเตอรมาประยุกตใช ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น เพิ่มความถูกตองและลดความซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้น ยังเปนการทําใหผูบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               คณะผูจัดทํา 

บริษัท ซอฟตสแควร 1999 จํากัด 
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2. วัตถุประสงค 

 รายงานการออกแบบฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานในขั้นตอนตอไปของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแกขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) สําหรับ
ระบบวางแผน ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล ระบบการเงิน ระบบ
พัสดุและทรัพยสินถาวร ระบบบัญชีกองทุนลักษณะ 3 มิติเกณฑพึงรับ-พึงจาย ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
(Activities Based Costing)  ตามโครงสรางและระบบบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งจะเปนการบริหารแบบ
กระจายการตัดสินใจ โดยผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยจะกระจายอํานาจการตัดสินใจใหผูบริหารระดับคณะ 
หนวยงาน และการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการใชจายงบประมาณในระดับคณะ/หนวยงาน และผลรวม
ในระดับมหาวิทยาลัย(Decentralization)  

 ในการออกแบบระบบของแตละระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
2.1 เพื่อนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปนมาตรฐาน

เดียวกัน 
2.2 เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได 
2.3 เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับ

กระบวนการปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานที่เกี่ยวของ 
2.4 เพื่อเปนคูมือสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมีใน

ระบบงาน และระบบคอมพิวเตอรที่ตองรองรับระบบงานที่ไดมีการออกแบบไว 
2.5 เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน 
2.6 เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง       

โดยเฉพาะสําหรับผูบริหาร 
2.7 เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมีและตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแตละ

ระบบงาน ไดแก การแกปญหาความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมี
ระบบและครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษและเนื้อที่ในการจัดเก็บ
เอกสารและรายงานตางๆ สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการ
จัดทํารายงานรูปแบบตางๆ 
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3. การจัดแบงองคกร 
3.1 การจัดแบงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มหาวทิยาลัยขอนแกน

1. สํานกังานอธกิารบดี ศูนย/สถาบนั/สํานกั คณะ

1.1  กองกลาง
1.2  กองการเจาหนาที่
1.3  กองคลงั
1.4  กองแผนงาน
1.5  กองอาคารและสถานที่
1.6  กองบรกิารการศึกษา
1.7  กองกิจการนกัศกึษา
1.8  หนวยตรวจสอบภายใน
O โรงพมิพมหาวทิยาลัยขอนแกน
O ศูนยหนังสือมหาวทิยาลัยขอนแกน
O สํานกังานสงเสรมิศลิปะและวฒันธรรม
O ศูนยประชมุอเนกประสงคกาญจนาภเิษก
O  สํานกังานประกนัคุณภาพการศกึษา
O  สํานกังานขอมลูขาวสาร
O สถาบนัความรวมมอืเพือ่พฒันาเศรษฐกจิลุมน้าํโขง
O  สถาบนัสันตศึิกษา
O  สถาบนัโรคเอดส
O  สํานกังานอาํนวยการเพือ่นํามหาวทิยาลัยขอนแกนไปสู
     การเปนมหาวทิยาลัยในกํากับของรฐั

2. สํานกังานวทิยบรกิาร
3. สถาบนัวจิยัและพฒันา
4. ศูนยคอมพวิเตอร
5. ศูนยบรกิารวชิากร
6. ศูนยหัวใจสริิกิต
7. สํานกัทะเบยีนและประมวลผล

1. แพทยศาสตร
2. เภสัชศาสตร
3. ทนัตแพทยศาสตร
4. เทคนคิการแพทย
5. พยาบาลศาสตร
6. สาธารณสขุศาสตร
7. วทิยาศาสตร
8. เกษตรศาสตร
9. วศิวกรรมศาสตร
10. สัตวแพทยศาสตร
11. เทคโนโลยี
12. สถาปตยกรรมศาสตร
13. มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร
14. ศึกษาศาสตร
15. วทิยาการจดัการ
16. ศิลปกรรมศาสตร
17.  วทิยาเขตหนองคาย
18. บณัฑติวทิยาลยั
O  วทิยาลัยบณัฑติศกึษาการจดัการ

O     หมายถึง  หนวยงาน หรอื องคกรในกาํกบั
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โครงสรางการบริหารระดับมหาวิทยาลัย(สํานักงานอธิการบดี) และคณะ/หนวยงาน 
ระดับมหาวิทยาลัย  ในการบริหารงบประมาณ มีสํานักงานอธิการบดี มีหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งแบงภารกิจออกเปน 3 
ดาน คือ การวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการติดตามประเมินผล 

1. การวางแผน 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน มีหนาที่ 
1. รับผิดชอบการวางแผนและจัดทําคําของบประมาณจากรัฐบาล โดยดําเนินการรวบรวม วิเคราะห

และจัดทําคําของบประมาณ และอัตรากําลัง(พนักงานมหาวิทยาลัย) ประสานงานกับสํานัก
งบประมาณ จนกระทั่งรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานการอนุมัติจากรัฐสภา 
และรวบรวมคําของบ ประเมินจากเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได)ของแตละคณะ 
หนวยงานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

2. รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
3. รับผิดชอบการวิจัยองคกร เพื่อประกอบการวางแผนและการของบประมาณ การรวบรวมขอมูล

พ้ืนฐานเพื่อการวางแผน การรายงานผลงานประจําป สถิติประจําป 
4. รับผิดชอบการจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัย วิเคราะหการใชพ้ืนที่อาคาร/มหาวิทยาลัย เขียนแบบ 

สิ่งกอสรางเพื่อขออนุมัติกอสราง 
2. การดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี โดยกองคลังมีหนาที่ 
1. รับผิดชอบในการขอเงินประจํางวด โอน และเปลี่ยนแปลงรายการ ไปยังสํานักงบประมาณควบคุม

การเบิกจาย และตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน  
2. รับผิดชอบการจัดชุดเอกสารเพื่อวางฎีกา การจายเช็คใหแกเจาหนี้ ตามเอกสารการเบิกจาย และรับ

เงินรายไดแผนดินคืนคลัง 
3. รับผิดชอบบันทึกการจายเงินตามใบสําคัญ และเก็บเอกสารการเบิกจายทั้งหมด 
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และสงเอกสาร

เบิกจายตามกระบวนการเบิกจายเงิน 
5. ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจายเงินในสวนของเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงิน

รายได) ไมเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 
6. จัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินตอผูบริหาร กรมบัญชีกลาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

3. การติดตามและประเมินผล 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน เปนผูรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลงาน ประเมินผลลัพธ

จากการดําเนินงาน ซึ่งปจจุบัน การติดตามแผนงานจะเปนรายการการใชงบประมาณแผนดินเปนรายงวด(4
เดือน) รายไตรมาส(3เดือน) และรายงานเปนรายการ หมวดรายจาย ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชใน การ
รายงาน การติดตาม ประเมินผล ไมสามารถรายงานผลงานที่ไดรับจากการใชงบประมาณ วัดผลผลิตและ
ผลลัพธของกิจกรรม หรือโครงการไมไดอยางชัดเจน 

นอกจากนี้ หนวยตรวจสอบภายใน มีหนาที่ตรวจสอบการใชจาย งบประมาณใหถูกตองตามที่สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินกําหนด 
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ระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก 
การจัดสายงานการบริหารงบประมาณในระดับคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก มอบอํานาจจากอธิการบดีที่ 

กระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังคณะ ศูนย สถาบัน สํานัก อยูในความควบคุมและรับผิดชอบของรอง
คณบดี 2 ฝาย คือ ฝายบริหาร และ ฝายวางแผนและพัฒนา 

 

 

  
 
 
 

ซึ่งแบงภาระรับผิดชอบดังนี้คือ 
1) งานนโยบายและแผน  รับผิดชอบการจัดท
ของบประมาณของคณะสงไปยังกองแผนงา
2) งานคลังและพัสดุ  รับผิดชอบการบริหาร
เปนไปตามระเบียบและขอบังคับ และสงเบิก

 
 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
คณะ
ี 
ภาควิชา
1. งาน
2. งาน
3. งาน
4. งาน

ําคําของบประมาณ โดย
น 
งบประมาณโดยดําเนินก
จายไปยังกองคลัง 
สํานักงานคณบด
บริหารและงานธุรการ 
คลังและพัสดุ 
บริการการศึกษา 
นโยบายและแผน 

ดําเนินการรวบรวม และจัดทําคํา

ารควบคุม ดูแลการเบิกจายให
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3.2 การจัดแบงองคกรของหนวยงาน 
 

 

มหาวทิยาลยัขอนแกน

O     หมายถงึ  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากบั

งานการเงนิ

สาํนกังานอธกิารบดี

กองคลัง

งานบัญชี งานพสัดุงานเงนิรายได งานงบประมาณงานธรุการ

O หนวยรับ-สง
    หนงัสือ
O หนวยพมิพ

O หนวยรับจายเงนิ
O หนวยเบิกจาย
    เงนิเดอืน
O หนวยเบิกจาย
    ท่ัวไป
O หนวยตรวจสอบ
   หลกัฐาน และ
   เงนิประจาํงวด

O หนวยรับจายเงนิ
O หนวยเงนิยืมทดรอง
O หนวยตรวจสอบ
    คมุยอด และ
    จดัทําฎกีา

O หนวยบัญชี
    งบประมาณ
O หนวยบัญชี
    เงนิรายได
O หนวยรายงาน
    การเงนิ และสถิติ

O หนวยจดัหาพสัดุ
O หนวยบัญชีเก็บ
    รักษาและจายพสัดุ

 
 



 

 

 

 

แผนผังทางเดินขอมูล  

(Data Flow Diagram) 
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4. แผนผังทางเดินขอมูล (Data Flow Diagram) 
 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน DFD 
 

 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในระบบนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง สิ่งที่อยูนอกระบบ ซึ่งไดแกบุคคลหรือองคกรตางๆ ที่สงขอมูล
เขาสูระบบหรือรับขอมูลจากระบบ ซึ่งมีการอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ 

 
 
 
 

หมายถึง ระบบที่อยูภายนอก ซึ่งสงขอมูลเขาสูกระบวนการ(Process) 
ภายในระบบ หรือรับขอมูลจากกระบวนการ(Process) ภายในระบบ ซึ่งมี
การอางถึงมากกวา 1 ครั้ง 

 
 
 
 

หมายถึง กระแสขอมูลซึ่งจะแสดงรายละเอียดของขอมูลที่ไหลระหวาง
กระบวนการ(Process) ตางๆ ในระบบ หรือองคประกอบอื่นๆ ภายนอก
ระบบ โดยที่ลักษณะของขอมูลที่ไหลอาจจะเปนขอมูลเดี่ยวหรือกลุม
ของขอมูลก็ได 

กระบวนการ (Process)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

องคประกอบภายนอก (External Entity)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

ระบบที่อยูภายนอก (External System)

กระแสขอมูล (Data Flow)
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10

ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ
ผูบริหาร

ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ : Level 0

2.ระบบงานรับ
/จายเงิน

3. ระบบลูกหนี้

11. ระบบทะเบียน
ทรัพยสินถาวร

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

5. ระบบเจาหนี้
รายงานทางการเงิน

13. ระบบคลังพัสดุ

ขอมูลการรับเงิน, ขอมูลการจายเงิน, ขอมูลช็ค, ขอมูลการนําเงินฝากธนาคาร

ขอมูลการตั้งหนี้,ขอมูลการลดหนี้,ขอมูลการเพิ่มหนี้

รายงานตนทุน/คาใชจาย
ขอมูลตนทุน/คาใชจาย

สํานักงบประมาณ
สตง.

กรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัด

รายงานทางการเงิน

รายงานคาใชจายตามแผนงาน
รายงานคาใชจายตามคณะ/หนวยงาน
ขอมูลคาใชจายตามแผนงาน
ขอมูลคาใชจายตามคณะ/หนวยงาน

ขอมูลการตั้งหนี้เจาหนี้พัก, ขอมูลการตั้งหนี้เจาหนี้,
ขอมูลการตั้งเบิกคาใชจาย, ขอมูลการลดหนี้

ขอมูลการโอนสินทรัพยถาวร, ขอมูลการรับโอนสินทรัพยถาวร,
ขอมูลการรับบริจาคสินทรัพยถาวร, ขอมูลการยายสินทรัพยถาวร,
ขอมูลการตัดชํารุดสินทรัพยถาวร,ขอมูลการซอมสินทรัพยถาวร,
ขอมูลการผลิตพัสดุ, ขอมูลงานระหวางกอสราง,ขอมูลการคํานวณคาเสื่อมราคา

การตรวจรับพัสดุ/งานจาง

ขอมูลการรับวัสดุ, ขอมูลผลตางจากการเปลี่ยนวัสด,ุ
ขอมูลการจายวัสดุ,ขอมูลปรับมูลคาวัสดุจากการตรวจนับ

คณะ/หนวยงาน
รายงานทางการเงิน ตามคณะ/หนวยงาน
รายงานประกอบงบ ตามคณะ/หนวยงาน

1. ระบบงบประมาณ
ขอมูลฎีกา

7. ระบบติดตาม
ตรวจสอบ

และประเมินผล

9. ระบบบัญชีตนทุน
รายกิจกรรม
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10.1

การทําบัญชีประจําวัน

10.2

จัดทํารายงาน
ผูบรหิาร

ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ : Level 1

7. ระบบติดตาม
ตรวจสอบ

และประเมินผล

2.ระบบงานรบั
/จายเงนิ

3. ระบบลูกหนี้

11. ระบบทะเบียน
ทรพัยสินถาวร

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

5. ระบบเจาหนี้

รายงานคาใชจายตามแผนงาน
รายงานคาใชจายตามคณะ/หนวยงาน

รายงานทางการเงิน

13. ระบบคลังพัสดุ

9. ระบบบัญชีตนทุน
รายกิจกรรม

รายงานตนทุน/คาใชจาย

ขอมูลการรับเงิน, ขอมูลการจายเงิน, ขอมูลเช็ค, ขอมูลการนําเงินฝากธนาคาร

ขอมูลการตั้งหนี้,ขอมูลการลดหนี้,ขอมูลการเพิม่หนี้

10.3

การประมวลผลสิ้นงวด

ขอมูลตนทุน/คาใชจาย

สํานักงบประมาณ
สตง.

กรมบัญชีกลาง
คลังจังหวัด

รายงานทางการเงิน

ขอมูลคาใชจายตามแผนงาน
ขอมูลคาใชจายตามคณะ/หนวยงาน

ขอมูลการตั้งหนี้เจาหนี้พกั, ขอมูลการตั้งหนี้เจาหนี้,
ขอมูลการตั้งเบิกคาใชจาย, ขอมูลการลดหนี้

ขอมูลการโอนสินทรัพยถาวร, ขอมูลการรับโอนสินทรัพยถาวร,
ขอมูลการรับบริจาคสินทรัพยถาวร, ขอมูลการยายสินทรัพยถาวร,
ขอมูลการตัดชํารุดสินทรัพยถาวร,ขอมูลการซอมสินทรัพยถาวร,
ขอมูลการผลิตพสัดุ, ขอมูลงานระหวางกอสราง,ขอมูลการคํานวณคาเสื่อมราคา

การตรวจรับพสัดุ/งานจาง

ขอมูลการรับวสัดุ, ขอมูลผลตางจากการเปลี่ยนวสัดุ,
ขอมูลการจายวสัดุ,ขอมูลปรับมูลคาวสัดุจากการตรวจนับ

คณะ/หนวยงาน
รายงานทางการเงิน ตามคณะ/หนวยงาน
รายงานประกอบงบ ตามคณะ/หนวยงาน

1. ระบบงบประมาณ
ขอมูลฎีกา

ขอมูลบัญชีแยกประเภท

ขอมูลรายการประจําวนั

ขอมูลรายการประจําวนั

 



 

 

 

 

 

งานและขั้นตอนการปฏบิัติงาน



 
5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ผังระบบงานภาพรวม 

 
 
 
 

10. ระบบบญัชีลักษณะ3มิติ 
GL 

 
 

 
5.2 การจัดทํารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CF-GL-06 
โอนขอมูลใหระบบอื่น 

CF-GL-05 
ปดงวดบัญชี 

CF-GL-04 
การจัดทํารายงานงบการเงิน 

CF-GL-03 
ผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท 

 

CF-GL-02 
การบันทึกบัญชี 

โดยตรงที่ระบบ GL 

CF-GL-01 
การบันทึกบัญชี 

โดยโอนขอมูลจากระบบอื่น 

 
5.3 การประมวลผลสิ้นงวด 

 
5.1 การทําบัญชีประจําวัน 
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5.1 หลักการบัญชี 
5.1.1 รอบระยะเวลาบัญชี 

• ใชปงบประมาณเปนเกณฑ คือ วันที่ 1 ตุลาคม ปปจจุบัน ถึง 30 กันยายนปถัดไป 
• แบงเปนงวดบัญชี 12 งวด 

5.1.2 เกณฑการบันทึกบัญชี เปนเกณฑพึงรับพึงจาย(Accual Basis) 
• ในการคํานวณรายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสําหรับงวดบัญชีหนึ่ง ตองคํานึงถึงรายไดและ

คาใชจายทั้งหมดที่เปนของงวดบัญชีนั้น และแยกสวนที่ไมเปนของงวดบัญชีนั้นออก 
• รายไดรับลวงหนาไมถือเปนรายไดของงวดบัญชีปจจุบัน แตเปนหนี้สิน 
• รายไดของงวดบัญชีปจจุบัน ที่คางชําระ ตองบันทึกบัญชีลูกหนี้หรือรายไดคางรับซึ่ง

เปนสินทรัพยที่จะเปลี่ยนเปนเงินสดในงวดบัญชีตอไป 
• คาใชจายที่เกิดในงวดบัญชีปจจุบัน แตยังไมชําระ ตองบันทึกบัญชีเจาหนี้หรือคาใชจาย

คางจาย ซึ่งเปนบัญชีหนี้สิน 
5.1.3 นโยบายบัญชี 
 นโยบายการบัญชี หมายถึงมาตรฐานการบัญชีเฉพาะเรื่องและวิธีการใชมาตรฐานการบัญชี ซึ่ง
ผูบริหารตองใชดุลยพินิจแลวเห็นวาเหมาะสมที่สุด เพื่อแสดงผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินและการ
เปลี่ยนแปลงฐานะการเงินโดยถูกตองตามที่ควร และไดทําขึ้นตามหลักบัญชีที่รองรับทั่วไป 
 แนวทางการกําหนดนโยบายการบัญชีที่สําคัญบางประเด็น ไดแก 

5.1.3.1 หมวดสินทรัพย 
5.1.3.1.1 เงินฝากกองคลัง 
5.1.3.1.2 ลูกหนี้ 
5.1.3.1.3 หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 

การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งอาจจะเกิดจากการเรียกเก็บเงิน จากลูกหนี้ไมได 
ใหพิจารณาจากประวัติการชําระเงินและสถานะปจจุบันของลูกหนี้ในงบการเงินประกอบ
กัน โดยทั่วไปพิจารณาจากยอดรายได หรือยอดลูกหนี้ 
• การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ จะประมาณทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 
• การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ จะประมาณโดยพิจารณาจากลูกหนี้แตละรายและอายุ

หนี้ที่คางชําระ 
• การตัดจําหนายหนี้สูญ จะบันทึกเมื่อมีการทวงถามหนี้จากลูกหนี้ถึงที่สุดแลว แต

ลูกหนี้ไมชําระ และไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจในการตัดจําหนายหนี้สูญนั้นแลว  
5.1.3.1.4 ที่ดิน สิ่งกอสรางและอุปกรณ 

• การวัดมูลคาเริ่มแรกของที่ดิน อาคารและอุปกรณ ตองบันทึกมูลคาทรัพยสิน โดยใช
ราคาทุนหรือราคาประเมิน(ในกรณีที่ไมทราบราคาทุน) 

• รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณตองแสดงดวยราคาทุน(หรือราคาประเมิน) หักดวย
คาเสื่อมราคาสะสม หรือคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) หลังจากที่กิจการ
ไดรับรูรายการดังกลาวเปนทรัพยสินเมื่อเริ่มแรก 
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• การประเมินราคาใหม ตามปกติ มูลคายุติธรรมของที่ดินและอาคาร คือราคาตลาด
ของทรัพยสินนั้น ซึ่งมูลคายุติธรรมนี้มักกําหนดจากการประเมินราคา โดยผูประเมิน
ราคาอิสระ ดังนั้นการประเมินราคาใหมทุก3-5ป จึงถือวาเพียงพอ หรือแลวแต
นโยบายของผูบริหาร 

• คาเสื่อมราคาของอาคาร ครุภัณฑและอุปกรณ คํานวณเปนรอยละ ของราคาทุนของ
อาคาร ครุภัณฑและอุปกรณ โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน โดยประมาณของ
สินทรัพย ทั้งนี้ใหติดตามระเบียบขอบังคับของกระทรวงการคลังที่จะกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และอายุการใชงานของอาคารและครุภัณฑรวมทั้งอุปกรณ 

• สินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการบริจาค จะบันทึกโดยใชราคาซาก (1บาท) 
• การซอมบํารุงหรือการปรับปรุงสินทรัพยถาวร 

- ตองกําหนดเกณฑการซอมแซมเปนคาใชจาย หรือเปนการปรับปรุงเพิ่ม
มูลคาสินทรัพย 

- ถามีการเปลี่ยนแปลงเกณฑภายหลัง ใหสามารถปรับปรุงบัญชีได แตตอง
ยอมรับคาใชจายที่ถูกปรับ จะเปนยอดในงวดที่ปรับปรุง 

• การตรวจนับสินทรัพยถาวร 
- ตองตรวจรับทั้งหมด ทุกสิ้นปของงวดบัญชีและตองปรับปรุงบัญชีให

ตรงกัน กับสินทรัพยที่มีอยูจริง 
- ตองสุมตรวจนับทุกเดือน แตไมปรับปรุงบัญชี 

5.1.3.1.5 รายไดคางรับ 
• รายได ซึ่งเกิดขึ้นแลว แตยังไมไดรับเงิน 
• รายไดคางรับจากประกันสังคม(25%) จะใชวิธีการประมาณการจากเงิน

ประกันสังคมประจําเดือนที่ไดรับมาสวนหนึ่งแลว(75%) 
5.1.3.1.6 คาใชจายลวงหนา 

• ตองมีการปรับบัญชีคาใชจายจายลวงหนาออก เพื่อเขาบัญชีคาใชจาย ของงวดบัญชีที่
เกิดคาใชจายจริง 

5.1.3.2 หมวดหนี้สิน 
5.1.3.2.1 เจาหนี้ ลักษณะของเจาหนี้มี 2 ประเภท คือ 

• เจาหนี้ที่มี Credit Term จะยอมรับเปนเจาหนี้เมื่อมีการตรวจรับสินคาแลว 
• เจาหนี้ที่ไมมี Credit Term (คาใชจายคางจาย) คาใชจายที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีแตยัง

ไมจายเงินจริง หรือยังไมไดรับใบแจงหนี้จากเจาหนี้ ตองบันทึกคาใชจายในรอบ
บัญชีนั้น โดยบันทึกบัญชีคาใชจาย กับคาใชจายคางจาย 

5.1.3.2.2 รายไดรับลวงหนา 
• การับรูรายไดที่ยังไมไดใหสินคา หรือบริการแกผูจายเงิน 

5.1.3.3 หมวดทุน 
5.1.3.3.1 ทุนจากการบริจาค 
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• ทุนจากการบริจาคคงยอดตนงวด คือเงินทุนที่มีผูบริจาค ไดระบุหึคงยอดเงินตน และ
ใชไดแตดอกผลจาเงินทุนนั้น 

5.1.3.3.2 สวนเกินทุน 
• สวนเกินทุนจากการปรับปรุงมูลคาที่ดิน จะบันทึกการปรับปรุงมูลคาที่ดินตามราคา

ประเมินใหม 
• สวนเกินทุนจากการบริจาค คือการบันทึกเมื่อไดรับสินทรัพยจากการบริจาค โดย

สามารถบันทึกมูลคาสินทรัพยที่ไดรับดวยราคาซาก(1บาท) หรือราคาประเมินก็ได
ขึ้นอยูกับการกําหนดนโยบาย 

5.1.3.4 หมวดรายได 
5.1.3.4.1 การรับรูรายได 

รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะบันทึกบัญชีเมื่อไดรับเงิน และรายไดอื่นๆของ
มหาวิทยาลัยจะบันทึกตามเกณฑพึงรับพึง-จาย 

5.1.3.5 หมวดคาใชจาย 
5.1.3.5.1 การรับรูคาใชจาย 

จะบันทึกคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น พรอมทั้งบันทึกหนี้สินตาม
เกณฑพึงรับ-พึงจาย 

5.1.4 การกําหนดคาเริ่มตนระบบ 
5.1.4.1 กําหนดผังบัญชี 
5.1.4.2 กําหนดงวดบัญชี 

• ถือตามปงบประมาณคือวันที่ 1 ตุลาคม ปปจจุบัน ถึง 30 กันยายนปถัดไป 
• กําหนดงวดบัญชีเปนงวดเดือน 

5.1.4.3 กําหนดยอดยกมาของบัญชี ตองเริ่มตนระบบในงวดแรกของป โดยจัดทํางบทดลองของ
บัญชีในงวดบัญชีที่จะเริ่มตนเขาระบบโดย 

• ยอดยกมาของบัญชียอยหมวดสินทรัพย หนี้สินและทุน 
• ยอดยกมาที่หามาไดจะตองดุล (ยอดรวมดานเดบิตทุกบัญชี ตองเทากับยอดรวมดาน

เครดิตทุกบัญชี) 
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5.1.5 การปดงวดบัญชี 
5.1.5.1 การกระทบยอดบัญชี คือการนํารายงานประจํางวดที่ไดรับจากระบบอื่นๆ (บัญชียอย) มา

สอบทานกับบัญชีคุมยอด เพื่อสอบทานความถูกตองในการบันทึกขอมูล 
5.1.5.2 ปรับปรุงบัญชี 
5.1.5.3 ปดงวดเดือน คือการกําหนดไมใหมีการบันทึกบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงรายการภายในงวด

บัญชีนั้นๆ โดยสามารถทําการแกไขรายการที่ผิดพลาดที่อาจตรวจพบในภายหลังไดดวย
การลงบันทึกรายการปรับปรุงในบัญชีเพื่อการปรับปรุงในงวดปจจุบัน 

5.1.5.4 ปดงวดป คือ การกําหนดไมใหมีการบันทึกบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงรายการภายในป 
เชนเดียวกับการปดงวดเดือน แตหลังจากหนวยบัญชีไดมีการปดงวดปแลว ยอดเงินใน
หมวดรายไดและหมวดคาใชจายจะถูกปรับปรุงเขาบัญชีกําไร(ขาดทุน)สะสม 

5.1.6 แหลงเงิน คือสวนที่ทําใหสามารถแสดงผลการดําเนินงานตามกลุมของแหลงเงินเพื่อใหมีความ
ชัดเจนในการใชทรัพยากร เชน 

• แหลงเงินงบประมาณ คือเงินที่ไดจากงบประมาณแผนดินเพื่อดําเนินกิจกรรม
ตางๆ 

• แหลงเงินรายได คือ เงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งแบงเปน4ประเภท 
- เงินผลประโยชนมหาวิทยาลัย 
- เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 
- เงินทุนการศึกษา เงินทุนวิจัยและเงินบริจาคอื่นๆ 
- เงินรับฝาก 

5.1.7 ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
การดําเนินงานสามารถแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินแยกตามมิติ 3 มิติ ได คือ มิติ

แผนงาน มิติหนวยงาน และมิติกองทุน โดยจะตองบันทึกขอมูล 3 มิติในทุกๆรายการบัญชี 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล 3 มิติในรายการใดรายการหนึ่งจะตองทําการบันทึกบัญชี
ดวย 

5.1.7.1 มิติแผนงาน คือ มิติที่ทําใหสามารถแสดงผลการดําเนินงานตามกลุมของงานโครงการ
และกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสัมพันธกันตามพันธกิจที่องคกรกําหนดไว 

5.1.7.2 มิติหนวยงาน คือ มิติที่ทําใหสามารถแสดงผลการดําเนินงานของหนวยงานที่อยูภายใต
โครงสรางองคกร โดยจะตองกําหนดระดับของหนวยงานที่ตองการแสดงผลการ
ดําเนินงานตามความเหมาะสมของการบริหารจัดการองคกร 

5.1.7.3 มิติกองทุน คือ มิติที่ทําใหสามารถแสดงผลการดําเนินงานตามกลุมของเงินทุนที่แบง
เพื่อใหมีความชัดเจนในการใชทรัพยากรสําหรับแตละพันธกิจในการดําเนินงาน 
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5.2 งาน 
5.2.1 การทําบัญชีประจําวัน 

5.2.1.1 การบันทึกบัญชีโดยโอนขอมูลจากระบบอื่น 
เปนขั้นตอนการตรวจสอบการบันทึกบัญชีที่ไดบันทึกมาแลวโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดรายการ

จากระบบตางๆ โดยงานบัญชีจะรับรายงานรายละเอียดพรอมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
และใบสําคัญบันทึกบัญชีเพื่อตรวจสอบและเก็บเปนหลักฐาน ถาหากเกิดความผิดพลาดงาน
บัญชีจะพิจารณาวาสามารถแกไขเองไดหรือไม หากไมสามารถแกไขเองไดงานบัญชีจะตองสง
เรื่องใหตนทางเปนผูแกไข 

5.2.1.2 การบันทึกบัญชีโดยตรงที่ระบบ GL 
เปนขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีโดยตรงที่ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ  และจัดทํา

ใบสําคัญทั่วไปเพื่อเปนหลักฐานในการบันทึกบัญชีของงานบัญชีดวย 
กรณีคณะแพทยศาสตรมีการบันทึกบัญชีโดยระบบของคณะเอง  คณะแพทยศาสตร

จะตองสงงบทดลอง รายงานรายไดคาใชจาย และรายงานรายไดแผนดินประจํางวดเดือนมาให
กองคลังเพื่อทําการบันทึกบัญชี เพื่อออกรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

5.2.1.3 ผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท 
เปนขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นประจําวันเขาบัญชีแยกประเภท  เพื่อใชใน

การจัดทํารายงานงบการเงินตอไป 
 

5.2.2 การจัดทํารายงาน 
5.2.2.1  การจัดทํารายงานงบการเงิน 

เปนขั้นตอนการจัดทํารายงานทางการเงินเพื่อใหผูบริหารนําขอมูลที่ไดไปใชประกอบการ
ตัดสินใจและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น 

 
5.2.3 การประมวลผลสิ้นงวด 

5.2.3.1 ปดงวดบัญชี 
เปนขั้นตอนการคํานวณยอดเงินที่จะยกยอดไปในงวดถัดไป  ซึ่งกอนที่จะทําการปดงวด

บัญชีไดนั้น  หนวยบัญชีจะตองทําการตรวจสอบกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวประจํางวดกับ
ระบบยอย โดยรับรายงานสรุปยอดคงเหลือจากแตละระบบเพื่อตรวจสอบยอดกับงบทดลองจาก
ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ เชน เงินฝากธนาคาร, ลูกหนี้, เจาหนี้, เงินรับฝาก, ภาษี เปนตน 

สําหรับคณะ/หนวยงานอื่น ที่มิใชหนวยงานบัญชีของมหาวิทยาลัย จะตองตรวจสอบ
กระทบยอดบัญชีของมหาวิทยาลัยซึ่งกองคลังบันทึกบัญชีคุมยอดคณะ/หนวยงานอยู  กับบัญชีที่
คณะ/หนวยงานไดทําการบันทึกเอง  โดยสอบทานทุกรหัสบัญชีและหาผลตางของยอดที่เกิดขึ้น 
เชน เงินฝากระหวางทาง และจัดทํารายงานงบกระทบยอดคณะ/หนวยงานกับกองคลังเพื่อสงให
กองคลัง และเก็บเปนหลักฐาน 
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5.2.3.2 โอนขอมูลใหกับระบบอื่น 
เปนขั้นตอนการโอนขอมูลรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการบันทึกบัญชีใหกับระบบ

ติดตามตรวจสอบและประเมินผล (AE) เพื่อใชเปนขอมูลในการประเมินผลการใชเงินตาม
แผนงาน/งาน/โครงการที่ไดรับการอนุมัติ และใหกับระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (CT) เพื่อ
ใชเปนขอมูลในการคิดตนทุนตามรายกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
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5.3 Conceptual Flow 

คําอธิบายสัญลักษณท่ีใชในการเขียน Conceptual Flow 
 
 
 
 
 

หมายถึง กิจกรรม / งานที่กระทําในขั้นตอนนั้นๆ 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการปรับปรุงใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง สัญลักษณที่แสดงถึงบันทึกขอความ เอกสารประกอบตางๆ 
แบบฟอรม รายงาน ที่มีการออกแบบใหม ทั้งนี้ใหระบุช่ือเอกสารดวย 

 
 
 
 

หมายถึง การบันทึกขอมูลตางๆ ลงระบบคอมพิวเตอร On-line โดยระบุ
หนาจอที่ใช จะไมเกี่ยวของกับที่หนวยงานจัดเก็บขอมูลเอง เชน เก็บใน 
EXCEL ACCESS 

 
 
 
 

หมายถึง กระบวนการทํางานที่ตองมีการตัดสินใจของกิจกรรม / งานที่
กระทําในขั้นตอนนั้นๆ และสงผลออกมาเปน 2 ลักษณะ ซึ่งผลลัพธของ
การตัดสินใจ จะสงผลกระบวนการหรือเอกสารในขั้นตอนตอไป 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงานเพื่อ
พิจารณา วาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยัง
ขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยระบบ เพื่อพิจารณา วา
จะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอนกลับไปยังขั้นตอนใด 
 

ก ร ะบ วน ก าร  (P ro ce ss )

ก ารตั ด สิ น ใจ  (D ec is ion )

จุ ด ค วบ คุ ม โด ย ผู ป ฏิ บั ติ ง าน  (M anu a l C on tro l P o in t )

M

จุ ด ค วบ คุ ม โด ย ร ะบ บ  (S y s tem  C on tro l P o in t)

S

เอ ก ส าร  (D ocum en t)

เอ ก ส ารที่ ป รั บ ป รุ ง  (R ed es ig n  D ocum en t )

เอ ก ส ารที่ อ อ ก แ บบ ให ม  (N ew  D ocum en t )

ก ระบ วนก าร ร ะบ บ ง านค อมพิ ว เต อ ร
(C om pu te r P roce ss )
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หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงาน และโดย
ระบบ เพื่อพิจารณาวาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตอง
ยอนกลับไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมตอมาจาก
ขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดแบงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเริ่มตนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเชื่อมตอของขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยอาจเชื่อม
ระหวางภายในหนากระดาษ หรือระหวางหนากระดาษ  ( n แทน 
หมายเลขอางอิงของจุดเชื่อมตอ) 

 
 
 
 

หมายถึง จุดรวมหรือจุดแยกของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

M , S

จุ ด ค วบ คุ ม โด ย ผู ป ฏิ บั ติ ง าน  แ ล ะ โด ย ระบ บ
(M anu a l an d  S ys tem  C on tro l P o in t )

ก าร เชื่ อ ม ต อ ร ะห ว า ง ขั้ น ต อน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
(F low  C onn ec to r  P o in t )

ก าร เชื่ อ ม ต อ ร ะห ว า ง ขั้ น ต อน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
(F low  C onn ec to r  P o in t )

จุ ด แ บ ง ข้ั น ต อน ก ารป ฏิ บั ติ ง าน
(F u n c t ion  Sep e ra to r  P o in t )

เริ่ ม ต น

จุ ด เริ่ ม ต น  (S ta r t in g  P o in t )

ส้ิ น สุ ด

จุ ด สิ้ น สุ ด  (T e rm ina to r  P o in t )

n

จุ ด เช่ื อ มต อ  (C onn ec to r  Po in t )

จุ ด ร วม / จุ ด แ ย ก  ( In teg ra to r /S epa ra to r  P o in t )
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มหวิทยาลัยขอนแกน
ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ

CF-GL-01 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีโดยโอนขอมูลมาจากระบบอื่น หนาที่ :  1 / 1

งานบัญชี

รบัรายงาน
จากระบบตางๆ 2

สงรายงานขอมูลที่ทําผิด
กลับตนทาง

ทําการแกไข ณ
ขั้นตอนที่ทําใหเกิด

ขอผิดพลาด

1 CF-AR-10 ขั้นตอนการปฏิบตังิาน ณ สิ้นวัน, CF-AV-11 ขั้นตอนการปฏิบตังิาน ณ สิ้นวัน, CF-AP-09 ขั้นตอนการปฏิบตังิานสิ้นวัน, CF-FN-29 ขั้นตอนการปฏิบตังิานสิ้นวัน,
  CF-IN-03 ขั้นตอนการรับจากการซื้อ, CF-IN-04 ขั้นตอนการรับคืนจากการใหยมื, CF-IN-05 ขั้นตอนการรับคืนจากการเปลี่ยน, CF-IN-06 ขั้นตอนการจายเพือ่ใช,
  CF-IN-07 ขั้นตอนการจายเพือ่นําไปผลิต, CF-IN-08 ขั้นตอนการใหยมื, CF-IN-09 ขั้นตอนการจายเพือ่เปลี่ยน, CF-IN-10 ขั้นตอนการสงคืน,
  CF-IN-15 ขั้นตอนการตรวจนับวัสดุประจําป, CF-FA-01 ขั้นตอนการลงทะเบยีนทรัพยสินถาวร, CF-FA-04 ขั้นตอนการยายทรัพยสินถาวรภายในองคกร,
  CF-FA-05 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพยสินถาวร, CF-FA-06 ขั้นตอนการปรับปรุงขอมูลทางบญัชีและการเงินของทรัพยสินถาวร,
  CF-FA-09 ขั้นตอนการตดัจําหนายทรัพยสินถาวรระหวางป, CF-FA-16 ขั้นตอนการคํานวณคาเสื่อมราคาของทรัพยสินถาวร
2 KK-AR-OR-09 รายงานรายละเอียดการบนัทกึบญัชีประจําวัน, KK-AV-OR-11 รายงานรายละเอียดการบนัทกึบญัชีประจําวัน, KK-AP-OR-09 รายงานรายละเอียดการบนัทกึบญัชีประจําวัน,
  KK-FN-OD-02 ใบนําสงเงิน, KK-FN-OR-04 รายงานสรุปการนําฝากเงินประจําวัน, KK-FN-OR-06 รายงานสรุปนําสงกองคลัง, KK-FN-OR-07 รายงานสรุปรับเงินนําสงจากคณะ,
  KK-FN-OR-12 รายงานสรุปการจายเงินสดประจําวัน, KK-FN-OR-14 รายงานสรุปการจายเช็คประจําวัน,  KK-FN-OR-16 รายงานสรุปการจายผานธนาคารประจําวัน,
  KK-FN-OR-17 รายงานรายละเอียดการจายเงินยมืทดรองประจําวัน, KK-FN-OR-18 รายงานรายละเอียดการจายชําระหนี้ประจําวัน, KK-FN-OR-24 รายงานรายละเอียดการจายเช็คเงินทดรองจายประจําวัน
  KK-IN-OR-06 รายงานรายการรับวัสดุ, KK-IN-OR-07 รายงานรายการจายวัสดุ, KK-IN-OR-09 รายงานวัสดุทีม่ีการปรับปรุง,
  KK-FA-OD-04 ใบโอนออกทรัพยสินถาวร, KK-FA-OD-05 ใบรับโอนทรัพยสินถาวร, KK-FA-OD-06 ปายตดิทีค่รุภัณฑ, KK-FA-OD-08 ใบขออนุมัตจิําหนายทรัพยสิน,
  KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน, KK-FA-OR-03 รายงานประวัตกิารโอนทรัพยสิน, KK-FA-OR-05 รายงานการรับและลงทะเบยีนทรัพยสินถาวร,
  KK-FA-OR-06 รายงานการโอนทรัพยสินประจําวัน, KK-FA-OR-11 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรทีข่ออนุมัตจิําหนาย,
  KK-FA-OR-12 รายงานรายการทรัพยสินทีจ่ําหนายดวยวิธีขาย, KK-FA-OR-13 รายงานรายการทรัพยสินทีจ่ําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค,
  KK-FA-OR-14 รายงานรายการทรัพยสินทีจ่ําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค, KK-FA-OR-15 รายงานรายการทรัพยสินถาวรทีจ่ําหนายดวยการแปรสภาพ/ทําลาย,
  KK-FA-OR-16 รายงานแสดงรายละเอียดคาเสื่อมราคาประจํางวด

ระบบตางๆสง
รายงานและ
เอกสาร1

M
ตรวจสอบ
เอกสาร

และรายงาน

ระบุสถานะของเอกาสร

M, S
ตรวจสอบ
เอกสาร

และรายงาน

ไมถูกตอง

ถูกตอง

ไมถูกตอง

ระบุสถานะของเอกาสร
และบันทึกรายการบัญชี

ถูกตอง

สิ้นสุด

M
ลงนาม

ผูทํารายการ
และผูอนุมัติ

จัดพิมพใบสําคัญ
เพื่อเปนหลักฐาน

จัดเก็บเอกสารเขา
แฟมเรยีงตามเลขที่

สิ้นวันจัดพิมพ
รายงานการตรวจสอบ

KK-GL-DT-01 หนาจอบนัทกึใบสําคัญรับ
KK-GL-DT-02 หนาจอบนัทกึใบสําคัญจาย
KK-GL-DT-03 หนาจอบนัทกึใบสําคัญทัว่ไป

หนวย (ตนทาง)

รายงานขอมูลที่ทําผิด
และเอกสารประกอบ

KK-GL-OD-01 ใบสําคัญรับ
KK-GL-OD-02 ใบสําคัญจาย
KK-GL-OD-03 ใบสําคัญทัว่ไป

KK-GL-OR-01 รายงานใบสําคัญประจําวัน
KK-GL-OR-02 รายงานสรุปการบนัทกึบญัชีตามประเภทใบสําคัญ
KK-GL-OR-03 รายงานการจายเช็คตามใบสําคัญ
KK-GL-OR-04 รายงานรายละเอียดฎีกา-งบประมาณ ตามใบสําคัญ
KK-GL-OR-05 รายงานรายละเอียดฎีกา-งบกลาง ตามใบสําคัญ

รายงานรายละเอียดเอกสาร
ของระบบตางๆ

KK-GL-DT-01 หนาจอบนัทกึใบสําคัญรับ
KK-GL-DT-02 หนาจอบนัทกึใบสําคัญจาย
KK-GL-DT-03 หนาจอบนัทกึใบสําคัญทัว่ไป
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ับฟงกชัน                                                                                                               GL_5- 11 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ

CF-GL-02 ขั้นตอนการบันทึกบัญชีโดยตรงที่ระบบบัญชีแยกประเภท 3 มิติ หนาที่ :  1 / 1

งานบัญชี

สิ้นสุด

เริม่ตน
M

ลงนาม
ผูทํารายการ
และผูอนุมัติ

บันทึกรายการ
ปรบัปรงุบัญชี

KK-GL-DT-03 หนาจอบันทึกใบสําคัญทั่วไป

จัดพิมพใบสําคัญ
 เพื่อเปนหลักฐาน

KK-GL-OD-03 ใบสําคัญทั่วไป

จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
เรยีงตามเลขที่

สิ้นวันจัดพิมพ
รายงานการตรวจสอบ

KK-GL-OR-01 รายงานใบสําคัญประจําวัน
KK-GL-OR-02 รายงานสรปุการบันทึกบัญชีตามประเภทใบสําคัญ

 

 



 
 
 

GL_ รายงานการออกแบบระด

ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

ับฟงกชัน                                                                                                               GL_5- 12 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ

CF-GL-03 ขั้นตอนผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท หนาที่ :  1 / 1

งานบัญชี

CF-GL-01

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีโดยโอนขอมลูมาจากระบบอื่น

ผานรายการบัญชีแยกประเภท

KK-GL-PC-01
หนาจอผานรายการเขาบัญชีแยกประเภท

CF-GL-02

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีโดยตรงที่ระบบบัญชีแยกประเภท

CF-GL-04

ขั้นตอนการจดัทํารายงานงบการเงิน

 

 



 
 
 

GL_ รายงานการออกแบบระด

ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

ับฟงกชัน                                                                                                               GL_5- 13 

มห าวิท ย า ลั ย ขอ นแ กน
ร ะ บ บบัญ ชี ลั ก ษณ ะ 3มิติ

C F -G L -04 ขั้ น ต อน ก ารจั ด ทํา ร าย ง าน งบก าร เงิ น หน าที่  :   1  / 1

งาน บัญ ชี

เริ่ ม ต น

ร าย ง าน สิ้ น ง วด
   K K -G L -O R -10  ร าย ล ะ เอ ี ย ด เงิ น ฝ าก ธน าค าร
   K K -G L -O R -11  ง บ ท ด ล อ ง
   K K -G L -O R -12  ร าย ง าน บัญ ชีแ ย ก ป ร ะ เภ ท
   K K -G L -O R -13  ร าย ง าน เงิ น รั บ ฝ าก ร อ จ าย คื น
ร าย ง าน เงิ น ร าย ได แ ผ น ดิ น
   K K -G L -O R -06  ร าย ง าน เงิ น ร าย ได แ ผ น ดิ น
   K K -G L -O R -07  ร าย ล ะ เอ ี ย ด เงิ น ร าย ได แ ผ น ดิ น ที่ จัด เก็ บ ได  ป  .......
   K K -G L -O R -08  ร าย ล ะ เอ ี ย ด เงิ น ร าย ได แ ผ น ดิ น ค าง ส  ง  ป  .......
   K K -G L -O R -09  ร าย ล ะ เอ ี ย ด เงิ น ร าย ได แ ผ น ดิ น นํ าส ง  ป  .......

จัด พิ มพ งบก าร เ งิน
(กํ าหนดรูป แ บบ ได )กํ าหนดรูป แ บบ งบก าร เ งิน

ร าย ง าน ง บ ก าร เง ิ น -ก รม บัญ ชีก ล าง ,ส ต ง .,คลั ง จัง ห วัด
   K K -G L -O R - 14  ง บ แ ส ด ง ฐาน ะก าร เงิ น
   K K -G L -O R - 15  ร าย ง าน ป ร ะ ก อ บ ง บ แ ส ด ง ฐาน ะท าง ก าร เง ิ น
   K K -G L -O R - 16  ร าย ง าน ร าย ได แ ผ น ดิ น
   K K -G L -O R - 17  ง บ แ ส ด ง ผล ก าร ดํ าเนิ น ง าน ท าง ก าร เง ิ น
   K K -G L -O R - 18  ร าย ง าน ป ร ะ ก อ บ ง บ แ ส ด ง ผ ล ก ารดํ าเนิ น ง าน ท าง ก าร เงิ น
                    (ร าย ล ะ เอ ี ย ด ร าย ได )
   K K -G L -O R - 19  ร าย ง าน ป ร ะ ก อ บ ง บ แ ส ด ง ผ ล ก ารดํ าเนิ น ง าน ท าง ก าร เงิ น

    (ร าย ล ะ เอ ี ย ด ค าใช จ าย )
   K K -G L -O R - 20  ง บ ก ร ะ แ ส เงิ น ส ด  (วิ ธีท าง ต ร ง )
   K K -G L -O R - 34  ร าย ง าน ก าร เงิ น ร าย จ าย ง บ ก ล าง ป
   K K -G L -O R - 35  ง บ ก ร ะ แ ส เงิ น ส ด  (วิ ธีท าง อ  อ ม )
   K K -G L -O R - 37  ร าย ง าน ค าใช จ าย แ ย ก ต าม ผล ผลิ ต
   K K -G L -O R - 38  ร าย ง าน ร าย จ าย ง บ ก ล าง
ร าย ง าน ง บ ก าร เง ิ น -ม ข .
   K K -G L -O R - 21  ง บ ดุ ล
   K K -G L -O R - 22  ร าย ง าน ป ร ะ ก อ บ ง บดุ ล
   K K -G L -O R - 23  ง บ ร าย ได  -  ค าใช จ าย
   K K -G L -O R - 24  ร าย ง าน ง บป ร ะก อ บ ร าย ได
   K K -G L -O R - 25  ร าย ง าน ง บป ร ะก อ บ ร าย จ าย
   K K -G L -O R - 26  ง บ ก ร ะ แ ส เงิ น ส ด
   K K -G L -O R - 27  ง บ ดุ ล  -  ก อ ง ทุ น
   K K -G L -O R - 28  ง บ ร าย ได  -  ค าใช จ าย   -   ก อ ง ทุ น
   K K -G L -O R - 29  ง บ ก ร ะ แ ส เงิ น ส ด  -  ก อ ง ทุ น

K K -G L -R T -06  ห น าจอ กํ าห น ด รู ป แ บ บ ร าย ง าน

C F -GL -0 3

ขั้น ต อ นผ าน ร าย ก าร เข าบัญ ชีแ ย ก ป ร ะ เภ ท

จัด พิ มพ งบก าร เ งิน

ร าย ง าน ง บ ก าร เงิ น -ก รม บัญ ชีก ล าง ,ส ต ง .,คลั ง จั ง ห วัด
   K K -G L -O R -14  ง บ แ ส ด ง ฐาน ะ ก าร เงิ น
   K K -G L -O R -15  ร าย ง านป ร ะก อ บ ง บ แ ส ด ง ฐาน ะท าง ก าร เง ิ น
   K K -G L -O R -16  ร าย ง าน ร าย ได แ ผ น ดิ น
   K K -G L -O R -17  ง บ แ ส ด ง ผล ก าร ดํ าเนิ น ง านท าง ก าร เงิ น
   K K -G L -O R -18  ร าย ง านป ร ะก อ บ ง บ แ ส ด ง ผล ก าร ดํ าเนิ น ง าน ท าง ก าร เง ิ น
                    (ร าย ล ะ เอ ี ย ด ร าย ได )
   K K -G L -O R -19  ร าย ง านป ร ะก อ บ ง บ แ ส ด ง ผล ก าร ดํ าเนิ น ง าน ท าง ก าร เง ิ น

    (ร าย ล ะ เอ ี ย ด ค าใช จ าย )
   K K -G L -O R -20  ง บ ก ร ะ แ ส เงิ น ส ด  (วิ ธีท าง ต ร ง )
   K K -G L -O R -34  ร าย ง านก าร เงิ น ร าย จ าย ง บ ก ล าง ป
   K K -G L -O R -35  ง บ ก ร ะ แ ส เงิ น ส ด  (วิ ธีท าง อ  อ ม )
   K K -G L -O R -37  ร าย ง านค าใช จ าย แ ย ก ต าม ผล ผลิ ต
   K K -G L -O R -38  ร าย ง าน ร าย จ าย ง บ ก ล าง
ร าย ง าน ง บ ก าร เงิ น -ม ข .
   K K -G L -O R -21  ง บ ดุ ล
   K K -G L -O R -22  ร าย ง านป ร ะก อ บ ง บ ดุ ล
   K K -G L -O R -23  ง บ ร าย ได  -  ค าใช จ าย
   K K -G L -O R -24  ร าย ง าน ง บ ป ร ะก อ บ ร าย ได
   K K -G L -O R -25  ร าย ง าน ง บ ป ร ะก อ บ ร าย จ าย
   K K -G L -O R -26  ง บ ก ร ะ แ ส เงิ น ส ด
   K K -G L -O R -27  ง บ ดุ ล  -  ก อ ง ทุ น
   K K -G L -O R -28  ง บ ร าย ได  -  ค าใช จ าย   -   ก อ ง ทุ น
   K K -G L -O R -29  ง บ ก ร ะ แ ส เงิ น ส ด  -  ก อ ง ทุ น

งาน ค ลั งพั ส ดุ /งาน งบปร ะ ม าณ /งาน ก าร เ งิน

ส งร าย งานแ ล ะ
เอ ก ส าร ป ร ะ ก อ บ ใหกั บ
หน ว ย งานที่ เก ี่ ย ว ข อ ง

รั บ ร าย งาน
ป ร ะ ก อ บ งบก าร เ งิน
จาก หน วย งาน อื่ น

ร าย ง าน ก ร ะ ทบ ย อ ด ธน าค าร  (ง าน ก าร เงิ น )
   K K -F N -O R -2 9  ง บ เที ย บ ย อ ด เงิ น ฝ าก ธน าค าร
   K K -F N -O R -3 0  ร าย ง าน ร าย ล ะ เอ ี ย ด เงิ น ฝ าก ร ะห ว าง ท าง
   K K -F N -O R -3 1  ร าย ง าน ร าย ล ะ เอ ี ย ด เช็ค ที่ นํ าไป ขึ้น เงิ น แ ล ว
                     แ ต ยั ง ไม ได ล ง บั ญ ชี
   K K -F N -O R -3 2  ร าย ง าน ร าย ล ะ เอ ี ย ด เช็ค สั่ ง จ าย  ที่ ผู รั บ ยั ง ไม นํ าไป ขึ้น เงิ น
   K K -F N -O R -3 3  ร าย ล ะ เอ ี ย ด ที่ ธน าค ารนํ าเข าให แ ล ว  แ ต ยั ง ไม ได ล ง บัญ ชี
   K K -F N -O R -3 4  ร าย ล ะ เอ ี ย ด ค าธร ร ม เนี ย ม เช็ค เรี ย ก เก็ บ
   K K -F N -O R -3 5  ร าย ก าร เค ลื่ อ น ไห วขอ ง  บัญ ชี เงิ น ฝ าก ธน าค าร

ร าย ง าน ง บ ก าร เงิ น -ก ร ม บัญ ชีก ล าง ,ส ต ง .,คลั ง จัง ห วั ด   (ง าน ง บ ป ร ะ ม าณ )
   K K -B G -O R -3 1  ร าย ง าน ฐาน ะ เงิ น ง บ ป ร ะม าณ ร าย จ าย ป ป จ จุบั น
   K K -B G -O R -2 9  ร าย ง าน ฐาน ะ เงิ น ง บ ป ร ะม าณ ร าย จ าย ป ก อ น
   K K -B G -O R -3 0  ร าย ง าน ร าย จ าย เงิ น ง บ ป ร ะม าณ ต ามแ ผน ง าน
                     ง าน  ห รื อ โค ร ง ก าร
  K K -B G -O R -3 5  ร าย ง าน ง บ เดื อ น  (แ บ บ  2 17 0 )

ร าย ง าน ง บ ก าร เงิ น -ก ร ม บัญ ชีก ล าง ,ส ต ง .,คลั ง จัง ห วั ด   (ง าน ค ลั ง พั ส ดุ )
   K K -P O -O R -1 4  ร าย ง าน ภ าร ะ ผู ก พั น ขอ ง ห น ว ย ง าน
   K K -F A -O R -2 5  ร าย ง าน ก ร ะ ทบ ย อ ด ร าย ก าร เค ลื่ อ น ไห ว
                     ท รั พ ย ส ิ น ถ าวรที่ มี ตั วต น
   K K -F A -O R -2 6  ร าย ง าน ก ร ะ ทบ ย อ ด ร าย ก าร เค ลื่ อ น ไห ว
                     ท รั พ ย ส ิ น ถ าวรที่ ไม มี ตั วต น

 

 

 



 
 
 

GL_ รายงานการออกแบบระด

ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

ับฟงกชัน                                                                                                               GL_5- 14 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ

CF-GL-05 ขั้นตอนปดงวดบัญชี หนาที่ :  1 / 1

งานบัญชี

เริ่มตน

CF-GL-02
บันทึกบัญชีโดยตรง

ที่ระบบบัญชีแยกประเภท 3 มิติ

ทําการปดงวด
KK-GL-PC-02 หนาจอปดงวดประจําเดือน

M
ตรวจสอบ
ความถูกตอง

CF-GL-06

โอนขอมูลใหระบบอื่น

ถูกตอง ไมถูกตอง

 

 



 
 
 

 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                               GL_5- 15 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ

CF-GL-06 ขั้นตอนโอนขอมูลใหระบบอื่นๆ หนาที่ :  1 / 1

งานบัญชี

เริ่มตน
จัดพิมพรายงาน
โอนขอมูลใหกับ

ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม

KK-GL-OR-30 รายงานคาใชจายประจํางวดเดือน ตามภารกิจ
KK-GL-OR-31 รายงานคาใชจายประจํางวดเดือน ตามภารกิจและหนวยงาน

โอนขอมูลใหระบบอื่น
KK-GL-PC-03

หนาจอโอนขอมูลใหระบบอื่น

CF-CT-01

รับโอนขอมูลจากระบบบัญชี 3 มิติ

จัดพิมพรายงาน
โอนขอมูลใหกับ

ระบบติดตามตรวจสอบ
และประเมิผล

KK-GL-OR-32 รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผนงาน
KK-GL-OR-33 รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามหนวยงาน

CF-AE-01
ขั้นตอนการรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใชเงนิ/

ผลการจัดซื้อจัดจาง

จัดพิมพรายงาน
โอนขอมูลใหกับ
ระบบงบประมาณ

KK-GL-OR-36 รายงานรายละเอียดเงนิรายไดประจํางวดเดือน

CF-BG-07

ขั้นตอนการปรับปรุงยอดเงนิงบประมาณประจําเดือน

 



 
5.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-16 

ขั้นตอนการบันทึกบัญชีโดยโอนขอมูลจากระบบอื่น  CF-GL-01 

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S

รับรายงานรายละเอียดเอกสารประกอบจากระบบตางๆ โดยรายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชีตางๆ 
แยกตามประเภทดังนี้ 

งานบัญชี     

1.1. ระบบลูกหนี้ จากขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ้นวัน  
1.1.1 การตั้งหนี้ 
1.1.2 การปรับปรุงหนี้ 
1.1.3 การตัดหนี้สูญ 

    
KK-AR-OR-09 

 

 
 

1.2. ระบบลูกหนี้เงินยืมทดลอง จากขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ้นวัน     KK-AV-OR-11  

1.3. ระบบเจาหนี้ จากขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ้นวัน  
1.3.1 การตั้งหนี้ 
1.3.2 การปรับปรุงหนี้ 

     
KK-AP-OR-09 

 

1. 

1.4. ระบบงานรับ/จายเงิน จากขั้นตอนการปฏิบัติงานสิ้นวัน  
1.4.1 การรับเงิน 
1.4.2 การจายเงิน 
1.4.3 การปรับปรุงสถานะเช็ค 
1.4.4 การนําเงินสงกองคลัง 

     
KK-FN-OD-02 
KK-FN-OR-04 
KK-FN-OR-06 
KK-FN-OR-07 
KK-FN-OR-12 
KK-FN-OR-14 
KK-FN-OR-16 
KK-FN-OR-18 
KK-FN-OR-24 

 



 

GL_ระบบบัญชีล

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

ับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-17 

 1.5. ระบบคลังพัสดุ 
1.5.1 รายงานรายการรับวัสดุ 
1.5.2 รายงานรายการจายวัสดุ 
1.5.3 รายงานวัสดุที่มีการปรับปรุง 

     
KK-IN-OR-06 
KK-IN-OR-07 
KK-IN-OR-09 

1.6. ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร 
1.6.1  ทะเบียนทรัพยสินถาวร  
1.6.2  การตัดจําหนายทรัพยสินถาวร  
1.6.3  การคิดคาเสื่อมราคา 
1.6.4  การรับทรัพยสินถาวรโดยตรง 
1.6.5  การยายทรัพยสินถาวร 
1.6.6  การตัดชํารุดสินทรัพยถาวร 
1.6.7  การเปลี่ยนแปลงทรัพยสินถาวร 
1.6.8  การปรับปรุงยอดทรัพยสินถาวรคงเหลือ 

KK-FA-OD-04 
KK-FA-OD-05 
KK-FA-OD-06 
KK-FA-OD-08 
KK-FA-OR-01 
KK-FA-OR-03 
KK-FA-OR-05 
KK-FA-OR-06 
KK-FA-OR-11 
KK-FA-OR-12 
KK-FA-OR-13 
KK-FA-OR-14 
KK-FA-OR-15 
KK-FA-OR-16 

ตรวจสอบรายการและรายละเอียดในรายงานและเอกสารจากระบบตางๆ วาหนวยงานตนทางจัดทําถูก
ตองตามที่กําหนดหรือไม 

งานบัญชี     

2.1 กรณีตรวจสอบผาน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3      

2. 

2.2 กรณีตรวจสอบไมผาน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4.      
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GL_ระบบบ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

ับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-18 

ตรวจสอบขอมูลจากรายงานและเอกสารที่ไดจากหนวยงานตนทาง กับขอมูลที่แสดงผลทางหนาจอ
คอมพิวเตอรวาถูกตองตรงกันหรือไม 

งานบัญชี     

3.1   กรณีตรวจสอบผาน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 5.      

3. 

3.2 กรณีตรวจสอบไมผาน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 4.      

4. ระบุสถานะของเอกสาร และถายสําเนารายงานและเอกสารเพื่อติดตามการแกไข กอนสงคืนใหกับ
หนวยงานตนทาง 

งานบัญชี     KK-GL-DT-01
KK-GL-DT-02 
KK-GL-DT-03 

5. ระบุสถานะของเอกสาร และบันทึกรายการบันทึกบัญชีที่แสดงผลทางหนาจอคอมพิวเตอร งานบัญชี     KK-GL-DT-01
KK-GL-DT-02 
KK-GL-DT-03 

6. จัดพิมพเอกสารใบสําคัญการบันทึกบัญชีเพื่อเปนหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชี งานบัญชี  KK-GL-OD-01  
KK-GL-OD-02 
KK-GL-OD-03 

 

7. ลงนามผูทํารายการและผูอนุมัติการปรับปรุงรายการในใบสําคัญการบันทึกบัญชี งานบัญชี     

8. จัดเก็บใบสําคัญการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีเขาแฟมเรียงตามเลขที่ งานบัญชี     

9. สิ้นวันงานบัญชีจัดพิมพรายงานตรวจสอบการบันทึกใบสําคัญ งานบัญชี     KK-GL-OR-01
KK-GL-OR-02 
KK-GL-OR-03 
KK-GL-OR-04 
KK-GL-OR-05 
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อางถึง 
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GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 

แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-19 

หมายเหตุ
 

     
   

    
   

  
   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

KK-GL-DT-01 บันทึกใบสําคัญรับ
KK-GL-DT-02 บันทึกใบสําคัญจาย
KK-GL-DT-03 บันทึกใบสําคัญทั่วไป
KK-GL-OD-01 ใบสําคัญบันทึกบัญชีรับ  

 KK-GL-OD-02 ใบสําคัญบันทึกบัญชีจาย  

 KK-GL-OD-03 ใบสําคัญบันทึกบัญชีทั่วไป

 KK-GL-OR-01 รายงานใบสําคัญประจําวัน

 KK-GL-OR-02 รายงานสรุปการบันทึกบัญชีตามประเภทใบสําคัญ

 KK-GL-OR-03 รายงานการจายเช็คตามใบสําคัญ

 KK-GL-OR-04 รายงานรายละเอียดฎีกา-งบประมาณ ตามใบสําคัญ

 KK-GL-OR-05 รายงานรายละเอียดฎีกา-งบกลาง ตามใบสําคัญ

 KK-AR-OR-09 รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชี

 KK-AV-OR-11 รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชี

 KK-AP-OR-09 รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชี

 KK-FN-OD-02 ใบนําสงเงิน

 KK-FN-OR-04 รายงานสรุปการนําฝากเงิน ประจําวัน

 KK-FN-OR-06 รายงานสรุปนําสงกองคลัง

 KK-FN-OR-07 รายงานสรุปรับเงินนําสงจากคณะ

 KK-FN-OR-12 รายงานสรุปการจายเงินสด ประจําวัน

 KK-FN-OR-14 รายงานสรุปการจายเช็ค ประจําวัน

 KK-FN-OR-16 รายงานสรุปการจายผานธนาคาร ประจําวัน

 KK-FN-OR-17 รายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรอง ประจําวัน

 KK-FN-OR-18 รายงานรายละเอียดการจายชําระหนี้ ประจําวัน

 KK-FN-OR-24 รายงานรายละเอียดการจายเช็คเงินทดรองจาย ประจําวัน

 KK-IN-OR-06 รายงานรายการรับวัสดุ



 
 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-20 

หมายเหตุ KK-IN-OR-07 รายงานรายการจายวัสดุ  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

   
  

  

   

 
 KK-IN-OR-09 รายงานวัสดุที่มีการปรับปรุง

 KK-FA-OD-04 ใบโอนออกทรัพยสินถาวร

 KK-FA-OD-05 ใบรับโอนทรัพยสินถาวร

 KK-FA-OD-06 ปายติดที่ครุภัณฑ

 KK-FA-OD-08 ใบขออนุมัติจําหนายทรัพยสิน

 KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน

 KK-FA-OR-03 รายงานประวัติการโอนทรัพยสินประจําวัน

 KK-FA-OR-05 รายงานการรับและลงทะเบียนทรัพยสินถาวร

 KK-FA-OR-06 รายงานการโอนทรัพยสินประจําวัน

 KK-FA-OR-11 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ขออนุมัติจําหนาย

 KK-FA-OR-12 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีขาย  

 KK-FA-OR-13 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีโอน/บริจาค

 KK-FA-OR-14 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการแลก
เปลี่ยน 

 KK-FA-OR-15 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการแปร
สภาพ/ทําลาย 

 KK-FA-OR-16 รายงานแสดงรายละเอียดคาเสื่อมราคาประจํางวด
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ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีโดยตรงที่ระบบบัญชี 3 มิติ CF-GL-02 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-21 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S

1. บันทึกการบันทึกรายการบัญชีลงคอมพิวเตอร แบงเปน 5 เรื่องหลัก ไดแก 
1.1 การประมาณการคาใชจายคางจายประจํางวด และกลับรายการโดยอัตโนมัติในงวดถัดไป 
1.2 การตัดคาใชจายจายลวงหนาเปนคาใชจายประจํางวด 
1.3 การประมาณการรายไดคางรับเปนรายไดประจํางวด และกลับรายการโดยอัตโนมัติในงวด

ถัดไป 
1.4 การตัดรายไดรับลวงหนาเปนรายไดประจํางวด 
1.5 การประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

งานบัญชี    KK-GL-DT-03  

2. จัดพิมพเอกสารใบสําคัญการบันทึกบัญชีเพื่อเปนหลักฐานในการบันทึกรายการบัญชี งานบัญชี  KK-GL-OD-03   

3. ลงนามผูทํารายการและผูอนุมัติการปรับปรุงรายการในใบสําคัญการบันทึกบัญชี งานบัญชี     

4. จัดเก็บใบสําคัญการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชีเขาแฟมเรียงตามเลขที่ งานบัญชี     

5. สิ้นวันงานบัญชีจัดพิมพรายงานใบสําคัญบันทึกรายการบัญชี งานบัญชี     KK-GL-OR-01
KK-GL-OR-02 

 

อางถึง  

 
หมายเหตุ KK-GL-DT-03 บันทึกใบสําคัญทั่วไป   

   
   

   

 KK-GL-OD-03 ใบสําคัญบันทึกบัญชีทั่วไป

 KK-GL-OR-01 รายงานใบสําคัญประจําวัน

 KK-GL-OR-02 รายงานสรุปการบันทึกบัญชีตามประเภทใบสําคัญ
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ขั้นตอนผานรายการบัญชีแยกประเภท CF-GL-03 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-22 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S

1. ประมวลผลผานรายการบัญชีแยกประเภทดวยระบบคอมพิวเตอร งานบัญชี     KK-GL-PC-01

2. จัดทํารายงานงบการเงิน (CF-GL-04) งานบัญชี     
 

อางถึง  

 
หมายเหตุ KK-GL-PC-01 ผานรายการบัญชีแยกประเภท   
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ขั้นตอนการจัดทํารายงาน CF-GL-04 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-23 

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

  

INPUT OUTPUT

M S

1. กําหนดรูปแบบรายงานงบการเงิน เฉพาะงบการเงินที่กําหนดรูปแบบได งานบัญชี     KK-GL-RT-06

จัดพิมพรายงานทางการเงินเพื่อใชในการวิเคราะหผลการดําเนินงานและประมาณการยอดปงบ
ประมาณตอไป  แบงเปน 

งานบัญชี     

2.1  รายงานงบการเงินที่สงใหกับกรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด      KK-GL-OR-14
KK-GL-OR-15 
KK-GL-OR-16 
KK-GL-OR-17 
KK-GL-OR-18 
KK-GL-OR-19 
KK-GL-OR-20 
KK-GL-OR-34 
KK-GL-OR-35 

2. 

2.2  รายงานงบการเงินที่สงใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแกน      KK-GL-OR-21
KK-GL-OR-22 
KK-GL-OR-23 
KK-GL-OR-24 
KK-GL-OR-25 
KK-GL-OR-26 
KK-GL-OR-27 
KK-GL-OR-28 
KK-GL-OR-29 
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GL_ระบบบัญชีล

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

ับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-24 

 2.3 รายงานสิ้นงวด      KK-GL-OR-10
KK-GL-OR-11 
KK-GL-OR-12 
KK-GL-OR-13 

2.4  รายงานเงินรายไดแผนดิน KK-GL-OR-06
KK-GL-OR-07 
KK-GL-OR-08 
KK-GL-OR-09 

3. รับรายงานประกอบงบการเงินจากหนวยงานตางๆ เพื่อใชประกอบงบการเงิน      

3.1 รายงานจากระบบงบประมาณเพื่อแนบกับรายงานที่สงใหกับกรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด งานงบประมาณ KK-BG-OR-29
KK-BG-OR-30 
KK-BG-OR-31 
KK-BG-OR-35 

3.2 รายงานจากระบบการเงินเพื่อเปนรายงานตรวจสอบกระทบยอด งานการเงิน KK-FN-OR-29
KK-FN-OR-30 
KK-FN-OR-31 
KK-FN-OR-32 
KK-FN-OR-33 
KK-FN-OR-34 
KK-FN-OR-35 

3.3 รายงานจากระบบจัดซื้อจัดจางเพื่อแนบกับรายงานที่สงใหกับกรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด งานคลังพัสดุ KK-PO-OR-14

3.4 รายงานจากระบบทรัพยสินถาวรเพื่อแนบกับรายงานที่สงใหกับกรมบัญชีกลาง, สตง. และคลัง
จังหวัด 

งานคลังพัสดุ KK-FA-OR-25
KK-FA-OR-26 
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GL_ระบบบ

รายงานการออกแบบระด

CO
NT

R
OL

 
PO

IN
T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

ัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

ับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-25 

4. จัดสงรายการงบการเงินพรอมเอกสารแนบใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ งานบัญชี     
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หมายเหตุ KK-GL-RT-06 กําหนดรูปแบบรายงาน   
 

   
  

   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   

 KK-BG-OR-29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน  

 KK-BG-OR-30 รายงานรายจายเงินงบประมาณตามแผนงาน งาน หรือโครงการ

 KK-BG-OR-31 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน  

 KK-BG-OR-35 งบเดือน (แบบ 2170)   

 KK-FN-OR-29 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

 KK-FN-OR-30 รายงานรายละเอียดเงินฝากระหวางทาง

 KK-FN-OR-31 รายงานรายละเอียดเช็คที่นําไปขึ้นเงินแลว แตยังไมไดลงบัญชี

 KK-FN-OR-32 รายงานรายละเอียดเช็คสั่งจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงิน

 KK-FN-OR-33 รายละเอียดที่ธนาคารนําเขาใหแลว แตยังไมไดลงบัญชี

 KK-FN-OR-34 รายละเอียดคาธรรมเนียมเช็คเรียกเก็บ

 KK-FN-OR-35 รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร

 KK-PO-OR-14 รายงานภาระผูกพันของหนวยงาน

 KK-FA-OR-25 รายงานกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวทรัพยสินถาวรที่มีตัวตน

 KK-FA-OR-26 รายงานกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวทรัพยสินถาวรที่ไมมีตัวตน

 KK-GL-OR-06 รายงานเงินรายไดแผนดิน

 KK-GL-OR-07 รายละเอียดเงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บได ป ....   

 KK-GL-OR-08 รายละเอียดเงินรายไดแผนดินคางสง ป...

 



 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-26 

หมายเหตุ KK-GL-OR-09 รายละเอียดเงินรายไดแผนดินนําสง ป...   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
   
   

   
   

   
   

   
   

 KK-GL-OR-10 รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

 KK-GL-OR-11 งบทดลอง

 KK-GL-OR-12 รายงานบัญชีแยกประเภท

 KK-GL-OR-13 รายงานเงินรับฝากรอจายคืน

 KK-GL-OR-14 งบแสดงฐานะการเงิน

 KK-GL-OR-15 รายงานประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

 KK-GL-OR-16 รายงานรายไดแผนดิน

 KK-GL-OR-17 งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

 KK-GL-OR-18 รายงานประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน (รายละเอียดรายได)

 KK-GL-OR-19 รายงานประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน (รายละเอียดคาใชจาย)

 KK-GL-OR-20 งบกระแสเงินสด

 KK-GL-OR-21 งบดุล

 KK-GL-OR-22 รายงานประกอบงบดุล

 KK-GL-OR-23 งบรายได – คาใชจาย  

 KK-GL-OR-24 รายงานงบประกอบรายได

 KK-GL-OR-25 รายงานงบประกอบรายจาย

 KK-GL-OR-26 งบกระแสเงินสด

 KK-GL-OR-27 งบดุล – กองทุน

 KK-GL-OR-28 งบรายได – คาใชจาย – กองทุน

 KK-GL-OR-29 งบกระแสเงินสด – กองทุน

 KK-GL-OR-34 รายงานการเงินรายจายงบกลางป

 KK-GL-OR-35 งบกระแสเงินสด (วิธีทางตรง)
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ขั้นตอนปดงวดบัญชี  CF-GL-05 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-27 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

ตรวจสอบความถูกตองของแตละบัญชีวามียอดเงินถูกตองหรือไม เชน  บัญชีเงินรายไดแผนดินนําสง
คลัง, บัญชีรายไดคางจาย, บัญชีรายไดคางรับ, บัญชีลูกหนี้, บัญชีเจาหนี้ เปนตน 

งานบัญชี     

1.1 กรณีตรวจสอบผาน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2.       

1. 

1.2 กรณีตรวจสอบไมผาน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3.       

2. ทําการปรับปรุงบัญชีใหยอดถูกตอง (CF-GL-02) งานบัญชี     

3. บันทึกการปดงวดบัญชี งานบัญชี     KK-GL-PC-02

4.  ทําการโอนขอมูลใหระบบอื่นๆ (CF-GL-06) งานบัญชี     
 
อางถึง  

 
หมายเหตุ KK-GL-PC-02 ปดงวดประจําเดือน   

    
    
    

 
 
 
  

Control Point   (M = Manual, S = System)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7



 
ขั้นตอนการโอนขอมูลใหระบบอื่น ๆ  CF-GL-06 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 254

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน 
 

 
 

 
 

 
            GL_5-28 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. ประมวลผลโอนขอมูลใหระบบอื่นๆ งานบัญชี     KK-GL-PC-03

พิมพรายงานการโอนขอมูลและสงใหระบบที่รับโอนขอมูล งานบัญชี     
2.1 ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม      KK-GL-OR-30

KK-GL-OR-31 
2.2 ระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล      KK-GL-OR-32

KK-GL-OR-33 

2. 

2.3 ระบบงบประมาณ      KK-GL-OR-36
 
อางถึง  

 
หมายเหตุ KK-GL-PC-03 โอนขอมูลใหระบบอื่น   

   
   

   
   

   

 KK-GL-OR-30 รายงานคาใชจายประจํางวดเดือนตามภารกิจ

 KK-GL-OR-31 รายงานคาใชจายประจํางวดเดือนตามภารกิจและหนวยงาน

 KK-GL-OR-32 รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือนตามแผนงาน

 KK-GL-OR-33 รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือนตามหนวยงาน

 KK-GL-OR-36 รายงานรายละเอียดเงินรายไดประจํางวดเดือน
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การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
6.1 การบันทึกขอมูลหลัก 

6.1.1 KK-GL-RT-01 : ช่ือโปรแกรมกําหนดงวดการทําบัญชี 
 

กาํหนดงวดการทาํบญัชี

* ปงบประมาณ

*งวด ตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ วันที่ผานบัญชี วันที่ปดบัญชีไตรมาสที่

 
 

วัตถุประสงค  : เพื่อสรางงวดการทําบัญชี 
 

1. ปงบประมาณ หมายถึง ระบุปงบประมาณเปนป พ.ศ.  
2. งวด หมายถึง ระบุงวดการทําบัญชี  
3. ต้ังแตวันที่ หมายถึง ระบุวันที่เริ่มตนงวดการทําบัญชี  
4. ถึงวันที่ หมายถึง ระบุถึงวันที่สิ้นสุดงวดการทําบัญชี 
5. ไตรมาสที่ หมายถึง ระบุไตรมาสของการทํางวดบัญชี 
6. วันที่ผานบัญชี หมายถึง ระบุวันที่ผานบัญชีของการทํางวดบัญชี 
7. วันที่ปดบัญชี หมายถึง ระบุวันที่ปดบัญชีของงวดการทําบัญชี 
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6.1.2 KK-GL-RT-02 : ช่ือโปรแกรมกําหนดประเภทใบสําคัญ 
  
กาํหนดประเภทใบสําคญั

*รหัสประเภทใบสําคัญ ชื่อประเภทใบสําคัญ

 
 

วัตถุประสงค  : เพื่อสรางประเภทใบสําคัญ 
 

1. รหัสประเภทใบสําคัญ หมายถึง ระบุรหัสประเภทใบสําคัญ เชน RV, PV, JV เปนตน 
2. ช่ือประเภทใบสําคัญ หมายถึง ระบุช่ือประเภทใบสําคัญ เชน ใบสําคัญรับ, ใบสําคัญจาย, 

ใบสําคัญทั่วไป เปนตน 
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6.1.3 KK-GL-RT-03 : ช่ือโปรแกรมกําหนดสาเหตุการยกเลิกใบสําคัญ 
 
สาเหตกุารยกเลิกใบสําคญั

*รหัสการยกเลิก สาเหตุการยกเลิก

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางสาเหตุการยกเลิกใบสําคัญ 

 
1. รหัสการยกเลิก หมายถึง ระบุรหัสการยกเลิกใบสําคัญ 
2. สาเหตุการยกเลิก หมายถึง ระบุสาเหตุการยกเลิกใบสําคัญ 
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6.1.4 KK-GL-RT-04 : ช่ือโปรแกรมกําหนดหมวดบัญชี 
 
กาํหนดหมวดบญัชี

*รหัสหมวดบัญชี ชื่อหมวดบัญชี เดบิต/เครดิต
เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ

เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ

เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ
เดบิต เครดติ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางหมวดบัญชี 

 
1. รหัสหมวดบัญชี หมายถึง ระบุรหัสหมวดบัญชี เชน 1, 2 เปนตน 
2. ช่ือหมวดบัญชี หมายถึง ระบุช่ือหมวดบัญชี เชน ทรัพยสิน, หนี้สิน เปนตน 
3. เดบิต/เครดิต หมายถึง ระบุวาหมวดบัญชีนั้นๆเปนเดบิตหรือเครดิต 
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6.1.5 KK-GL-RT-05 : ช่ือโปรแกรมกําหนดผังบัญชี 
 
กาํหนดผังบญัชี

*รหัสบัญชี ชื่อบัญชี รหัสบัญชีคุม หมวดรายจาย แหลงเงิน

ชื่อบัญชีคุม ช่ือหมวดบัญชี

หมวดบัญชี

ช่ือหมวดรายจาย ช่ือแหลงเงิน
 

 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางผังบัญชี 

 
1. รหัสบัญชี หมายถึง ระบุรหัสบัญชี ทั้งที่เปนบัญชีคุมและบัญชียอยที่ใชในการ

บันทึกบัญชี 
2. ช่ือบัญชี หมายถึง ระบุช่ือบัญชี 
3. รหัสบัญชีคุม หมายถึง ระบุรหัสบัญชีคุมที่จะใชคุมรหัสบัญชีนั้น โดยจะมี List Of 

Value ชวยหากมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 
4. หมวดบัญชี หมายถึง ระบุรหัสหมวดบัญชีของรหัสบัญชี โดยจะมี List Of Value 

ชวยหากมีการกรอกขอมูลไมถูกตองนั้น 
5. หมวดรายจาย หมายถึง ระบุรหัสหมวดรายจายซึ่งเปนการดึงขอมูลมาจากระบบ

วางแผนงบประมาณ โดยจะมี List Of Value ชวยหากมีการ
กรอกขอมูลไมถูกตอง 

6. แหลงเงิน หมายถึง ระบุรหัสแหลงเงิน เชน เงินงบประมาณ, เงินรายได เปนตน 
โดยจะมี List Of Value ชวยหากมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 

7. ช่ือบัญชีคุม หมายถึง แสดงชื่อบัญชีคุมตามรหัสบัญชีคุม 
8. ช่ือหมวดบัญชี หมายถึง แสดงชื่อหมวดบัญชีตามรหัสหมวดบัญชี 
9. ช่ือหมวดรายจาย หมายถึง แสดงชื่อหมวดรายจายตามรหัสหมวดรายจาย 
10. ช่ือแหลงเงิน หมายถึง แสดงชื่อแหลงเงินตามรหัสแหลงเงิน 
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6.1.6 KK-GL-RT-06 : ช่ือโปรแกรมกําหนดรูปแบบรายงาน 
 

 

กําหนดรูปแบบรายงาน
รายงา
นประเภทรายงาน

รหัสรายงาน ช่ือรายงาน เปรียบเทียบบรรทัด
รายกา
ร

*บรรทัด คําอธิบาย ประเภท ผลรวมคอลัมน คอลัมน เดบิต/เครดิต
เดบิต เครดิต
เดบิต เครดิต
เดบิต เครดิต
เดบิต เครดิต
เดบิต เครดิต

บรรทั
ด

*ตั้งแตรหัสบัญชี ชื่อบัญชี *ถึงรหัสบัญชี ชื่อบัญชี เคร่ืองหมาย[+/-]

วัตถุประสงค  : เพื่อสรางรูปแบบรายงาน   
 

สวนรายงาน   
1. ประเภทรายงาน หมายถึง ระบุประเภทรายงาน เชน งบการเงิน เปนตน  
2. รหัสรายงาน หมายถึง ระบุรหัสรายงาน 
3. ช่ือรายงาน หมายถึง ระบุช่ือรายงาน 
4. เปรียบเทียบบรรทัด หมายถึง ระบุบรรทัดที่จะใชในการคํานวณสัดสวนเปน % 
สวนรายการ   
5. บรรทัด หมายถึง ระบุบรรทัดที่จะใหแสดงรายการ 
6. คําอธิบาย หมายถึง ระบุลําดับของคําอธิบายที่ตองการใหแสดงในบรรทัดนั้นๆ 
7. ประเภท หมายถึง เลือกประเภทขอมูล โดยจะมีรายการขอมูลให เชน ผลรวม, 

รายละเอียด, Head เปนตน 
8. ผลรวมคอลัมน หมายถึง เลือกผลรวมคอลัมน โดยจะมีรายการขอมูลให เชน งวดเริ่ม

ตน,งวดเริ่มตน-งวดสิ้นสุด เปนตน 
9. คอลัมน หมายถึง ระบุตําแหนงคอลัมน เพื่อจัดยอหนาของบรรทัดนั้นๆ 
10. เดบิต/เครดิต หมายถึง ระบุวารายการชนิดนี้เปนเดบิตหรือเครดิต 
   
   
สวนบรรทัด   
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สวนบรรทัด   
11. ต้ังแตรหัสบัญชี หมายถึง ระบุรหัสบัญชีเริ่มตนที่ตองการใชในการประมวลผลขอมูล

เพื่อนํามาแสดง ณ บรรทัดที่ระบุ โดยจะมี List Of Value ชวย
หากมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 

12. ช่ือบัญชี หมายถึง แสดงชื่อบัญชี ตามรหัสบัญชีเริ่มตน 
13. ถึงรหัสบัญชี หมายถึง ระบุรหัสบัญชีสิ้นสุดที่ตองการใชในการประมวลผลขอมูล

เพื่อนํามาแสดง ณ บรรทัดที่ระบุ โดยจะมี List Of Value ชวย
หากมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 

14. ช่ือบัญชี หมายถึง แสดงชื่อบัญชีตามรหัสบัญชีสิ้นสุด 
15. เครื่องหมาย(+/-) หมายถึง ระบุเครื่องหมาย (+/-) ที่แสดงคาของตัวเลขในรายการบัญชี

นั้นๆ 
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6.2 การบันทึกรายการประจําวัน 
6.2.1 KK-GL-DT-01 : ช่ือโปรแกรมบันทึกใบสําคัญรับ 

 

ขอมลูฎกีา รายละเอยีดอืน่ๆ

บันทึกใบสําคัญรับ

รหัสแผนงาน :
รหัสหนวยงาน :
รหัสกองทุน :

รหัสแหลงเงิน :

ชื่อแผนงาน :
ช่ือหนวยงาน :
ช่ือกองทุน :

ช่ือแหลงเงิน :

เลขที่ :
เลขที่อางอิง :

รับจาก :
คําอธิบาย :

วนัที่ :
วนัที่อางอิง :

ระบบ เลขที่เอกสาร
สถานะของเอกสาร : สงกลบั

บันทึกบัญชี

บัญชี

เครดิตเดบิตภาควิชา/งาน

รวม

ชื่อบัญชีรหัสบัญชี

ช่ือภาควชิา/งาน

Re-Accrued

บัญชี รายละเอยีดอืน่ๆ

บนัทกึใบสําคญัรับ

รหัสแผนงาน :
รหัสหนวยงาน :
รหัสกองทุน :

รหัสแหลงเงิน :

ช่ือแผนงาน :
ช่ือหนวยงาน :
ชื่อกองทุน :

ช่ือแหลงเงิน :

เลขที่ :
เลขที่อางอิง :

รับจาก :
คําอธิบาย :

วนัที่ :
วนัที่อางอิง :

ระบบ เลขที่เอกสาร
สถานะของเอกสาร : สงกลบั

บันทึกบัญชี

หมายเหตุจํานวนเงิน

รวม

เลขที่ฎีกา
ขอมลูฎกีา

หมวดรายจายเลขที่คลังรับ

Re-Accrued
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ขอมลูฎกีาบัญชี

บนัทกึใบสําคญัรับ

รหัสแผนงาน :
รหัสหนวยงาน :
รหัสกองทุน :

รหัสแหลงเงิน :

ช่ือแผนงาน :
ช่ือหนวยงาน :
ช่ือกองทุน :

ชื่อแหลงเงิน :

เลขที่ :
เลขที่อางอิง :

รับจาก :
คําอธิบาย :

วนัที่ :
วนัที่อางอิง :

ระบบ เลขที่เอกสาร
สถานะของเอกสาร : สงกลบั

บันทึกบัญชี

รายละเอยีดอืน่ๆ

Re-Accrued

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางใบสําคัญรับ 

 
1. ระบบ หมายถึง ระบุรหัสระบบ แลวโปรแกรมจะทําการแสดงชื่อระบบตาม

รหัสระบบ โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอก
ขอมูลไมถูกตอง  เชน FN – ระบบการเงิน , AP – ระบบ
เจาหนี้ เปนตน 

2. เลขที่เอกสาร หมายถึง ระบุเลขที่เอกสารที่ตองการอางอิงมาจากระบบอื่น 
3. สถานะเอกสาร หมายถึง ระบุสถานะเอกสารที่อางอิงมาฉบับนั้นๆ วาไดมีการบันทึก

บัญชีเรียบรอยแลวหรือถูกสงกลับไปแกไข 
4. รหัสแผนงาน หมายถึง ระบุรหัสแผนงาน โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการ

กรอกขอมูลไมถูกตอง 
5. ช่ือแผนงาน หมายถึง แสดงชื่อแผนงานตามรหัสแผนงาน 
6. รหัสหนวยงาน หมายถึง ระบุรหัสหนวยงาน โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการ

กรอกขอมูลไมถูกตอง 
7. ช่ือหนวยงาน หมายถึง แสดงชื่อหนวยงานตามรหัสหนวยงาน 
8. รหัสกองทุน หมายถึง ระบุรหัสกองทุน โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการ

กรอกขอมูลไมถูกตอง 
9. ช่ือกองทุน หมายถึง แสดงชื่อกองทุนตามรหัสกองทุน 
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10. รหัสแหลงเงิน หมายถึง ระบุรหัสแหลงเงิน โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการ
กรอกขอมูลไมถูกตอง 

11. ช่ือแหลงเงิน หมายถึง แสดงชื่อแหลงเงินตามรหัสแหลงเงิน 
12. เลขที่ หมายถึง  ระบุเลขที่ใบสําคัญรับ 
13. Re-Accrued หมายถึง ระบุวาใบสําคัญฉบับนี้ตองมีการกลับบัญชีในงวดถัดไป 
14. วันที่ หมายถึง ระบุวันที่บันทึกบัญชี 
15. เลขที่อางอิง หมายถึง ระบุเลขที่เอกสารที่อางอิงมา 
16. วันที่อางอิง หมายถึง  ระบุวันที่เอกสารอางอิง 
17. รับจาก หมายถึง ระบุช่ือผูจาย 
18. คําอธิบาย หมายถึง ระบุคําอธิบายประกอบการบันทึกบัญชี (ถามี) 
สวนบัญชี   
18. รหัสบัญชี หมายถึง ระบุรหัสบัญชี โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการ

กรอกขอมูลไมถูกตอง 
19. ช่ือบัญชี หมายถึง แสดงชื่อบัญชีตามรหัสบัญชี 
20. ภาควิชา/งาน หมายถึง ระบุรหัสภาควิชาหรืองาน โดยจะมี List Of Value ใหเลือก

เมื่อมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 
21. เดบิต หมายถึง ระบุจํานวนเงินดานเดบิต 
22. เครดิต หมายถึง ระบุจํานวนเงินดานเครดิต 
23. รวม หมายถึง  แสดงรายการรวมยอดเดบิต และ เครดิต 
24. ช่ือภาควิชา/งาน หมายถึง แสดงชื่อภาควิชา/งานตามรหัสภาควิชา/งานที่ระบุ 
สวนขอมูลฎีกา   
25. เลขที่ฎีกา หมายถึง ระบุเลขที่ฎีกา 
26. เลขที่คลังรับ หมายถึง ระบุเลขที่คลังรับ 
27. หมวดรายจาย หมายถึง แสดงหมวดรายจายของฎีกาฉบับนั้นๆ 
28. จํานวนเงิน หมายถึง ระบุจํานวนเงิน 
29. หมายเหตุ หมายถึง ระบุหมายเหตุของฎีกาฉบับนั้น (ถามี) 
30. รวม หมายถึง แสดงผลรวมจํานวนเงิน 
สวนรายละเอียดอื่นๆ   
31. รายละเอียดอื่นๆ หมายถึง ระบุรายละเอียดอื่นๆของการบันทึกใบสําคัญฉบับนั้นๆ  

(ถามี) 
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6.2.2 KK-GL-DT-02 : ช่ือโปรแกรมบันทึกใบสําคัญจาย 

 

ขอมลูฎกีา รายการหัก ณ ท่ีจายรายการจายเงิน

บนัทกึใบสําคญัจาย

รหัสแผนงาน :
รหัสหนวยงาน :
รหัสกองทุน :

รหัสแหลงเงิน :

ชื่อแผนงาน :
ช่ือหนวยงาน :
ช่ือกองทุน :

ช่ือแหลงเงิน :

เลขที่ :
เลขที่อางอิง :

จายให :
คําอธิบาย :

วนัที่ :
วนัที่อางอิง :

ระบบ เลขที่เอกสาร
สถานะของเอกสาร : สงกลบั

บันทึกบัญชี

บัญชี

เครดิตเดบิตภาควิชา/งานชื่อบัญชีรหัสบัญชี

รวม
ชื่อภาควชิา/งาน

Re-Accrued
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บัญชี รายการหัก ณ ที่จาย

บนัทกึใบสําคญัจาย

รหัสแผนงาน :
รหัสหนวยงาน :
รหัสกองทุน :

รหัสแหลงเงิน :

ช่ือแผนงาน :
ช่ือหนวยงาน :
ชื่อกองทุน :

ช่ือแหลงเงิน :

เลขที่ :
เลขที่อางอิง :

จายให :
คําอธิบาย :

วนัที่ :
วนัที่อางอิง :

ระบบ เลขที่เอกสาร
สถานะของเอกสาร : สงกลบั

บันทึกบัญชี

หมายเหตุจํานวนเงิน

รวม

เลขที่ฎีกา

รายการจายเงินขอมลูฎกีา

หมวดรายจายเลขที่ บค/บจ

Re-Accrued

 

ขอมลูฎกีาบัญชี

บันทึกใบสําคัญจาย

รหัสแผนงาน :
รหัสหนวยงาน :
รหัสกองทุน :

รหัสแหลงเงิน :

ช่ือแผนงาน :
ช่ือหนวยงาน :
ชื่อกองทุน :

ช่ือแหลงเงิน :

เลขที่ :
เลขที่อางอิง :

จายให :
คําอธิบาย :

วนัที่ :
วนัที่อางอิง :

ระบบ เลขที่เอกสาร
สถานะของเอกสาร : สงกลบั

บันทึกบัญชี

รายการหัก ณ ที่จายรายการจายเงิน

เงินสด
เช็คธนาคาร

เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่เช็ค วนัที่เช็ค จํานวนเงิน จายให

รวม
ธนาคาร สาขา รหัสบัญชี

Re-Accrued
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ขอมลูฎกีา รายการจายเงินบัญชี

บันทึกใบสําคัญจาย

รหัสแผนงาน :
รหัสหนวยงาน :
รหัสกองทุน :

รหัสแหลงเงิน :

ช่ือแผนงาน :
ชื่อหนวยงาน :
ช่ือกองทุน :

ชื่อแหลงเงิน :

เลขที่ :
เลขที่อางอิง :

จายให :
คําอธิบาย :

วนัที่ :
วนัที่อางอิง :

ระบบ เลขที่เอกสาร
สถานะของเอกสาร : สงกลบั

บันทึกบัญชี

เลขที่ใบรับรองหัก
 ณ ที่จาย วนัที่ มูลคากอนหัก ภาษีหัก ณ ที่จาย

(บาท) มูลคาหลังหัก

รวม

รายการหัก ณ ที่จาย

คาปรับ(%)ชื่อผูถูกหัก

Re-Accrued

 
วัตถุประสงค  : เพื่อสรางใบสําคัญจาย 

 
1. ระบบ หมายถึง ระบุรหัสระบบ แลวโปรแกรมทําการแสดงชื่อระบบตามรหัส

ระบบ โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอกขอมูล
ไมถูกตอง 

2. เลขที่เอกสาร หมายถึง ระบุเลขที่เอกสารที่ตองการอางอิงมาจากระบบอื่น 
3. สถานะของเอกสาร หมายถึง ระบุสถานะเอกสารที่อางอิงมาฉบับนั้นๆ วาไดมีการบันทึก

บัญชีเรียบรอยแลวหรือถูกสงกลับไปแกไข 
4. รหัสแผนงาน หมายถึง ระบุรหัสแผนงาน โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการ

กรอกขอมูลไมถูกตอง 
5. ช่ือแผนงาน หมายถึง แสดงชื่อแผนงานตามรหัสแผนงาน 
6. รหัสหนวยงาน หมายถึง ระบุรหัสหนวยงาน List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอก

ขอมูลไมถูกตอง 
7. ช่ือหนวยงาน หมายถึง แสดงชื่อหนวยงานตามรหัสหนวยงาน 
8. รหัสกองทุน หมายถึง ระบุรหัสกองทุน List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอกขอมูล

ไมถูกตอง 
9. ช่ือกองทุน หมายถึง แสดงชื่อกองทุนตามรหัสกองทุน 
10. รหัสแหลงเงิน หมายถึง ระบุรหัสแหลงเงิน List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอก
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ขอมูลไมถูกตอง 
11. ช่ือแหลงเงิน หมายถึง แสดงชื่อแหลงเงินตามรหัสแหลงเงิน 
12. เลขที่ หมายถึง ระบุเลขที่ใบสําคัญจาย 
13. Re-Accrued หมายถึง ระบุวาใบสําคัญฉบับนี้ตองมีการกลับบัญชีในงวดถัดไป 
14. วันที่ หมายถึง ระบุวันที่บันทึกบัญชี 
15. เลขที่อางอิง หมายถึง ระบุเลขที่เอกสารที่อางอิง 
16. วันที่อางอิง หมายถึง ระบุวันที่เอกสารอางอิง 
17. จายให หมายถึง ระบุช่ือผูรับ 
18. คําอธิบาย หมายถึง ระบุคําอธิบายประกอบใบสําคัญ (ถามี) 
สวนบัญชี   
19. รหัสบัญชี หมายถึง ระบุรหัสบัญชี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอกขอมูล

ไมถูกตอง 
20. ช่ือบัญชี หมายถึง แสดงชื่อบัญชีตามรหัสบัญชี 
21. ภาควิชา/งาน หมายถึง ระบุรหัสภาควิชา/งาน List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอก

ขอมูลไมถูกตอง 
22. เดบิต หมายถึง ระบุจํานวนเงินดานเดบิต 
23. เครดิต หมายถึง ระบุจํานวนเงินดานเครดิต 
24. รวม หมายถึง แสดงผลรวมจํานวนเงินดานเดบิต และเครดิต 
25. ช่ือภาควิชา/งาน หมายถึง แสดงชื่อภาควิชา/งานตามรหัสภาควิชา/งาน 
สวนขอมูลฎีกา   
26. เลขที่ฎีกา หมายถึง ระบุเลขที่ฎีกา 
27. เลขที่ บค/บจ หมายถึง ระบุเลขที่ ใบสําคัญคางจาย หรือ ใบสําคัญจาย 
28. หมวดรายจาย หมายถึง แสดงหมวดรายจาย 
29. จํานวนเงิน หมายถึง ระบุจํานวนเงิน 
30. หมายเหตุ หมายถึง ระบุหมายเหตุของฎีกาฉบับนั้นๆ (ถามี) 
31. รวม หมายถึง แสดงผลรวมจํานวนเงิน 
สวนรายการจายเงิน   
32. เงินสด หมายถึง ระบุเมื่อมีการจายเปนเงินสด โดยระบุขอมูลทั้งตัวอักษรและ

ตัวเลข 
33. เช็คธนาคาร หมายถึง ระบุเมื่อมีการจายเปนเช็คธนาคาร 
34. เลขที่บัญชีธนาคาร หมายถึง ระบุเลขที่บัญชีธนาคาร โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อ

กรอกขอมูลไมถูกตอง 
35. เลขที่เช็ค หมายถึง ระบุเลขที่เช็ค 
36. วันที่เช็ค หมายถึง ระบุวันที่เช็ค 
37. จํานวนเงิน หมายถึง ระบุจํานวนเงินที่จาย 
38. จายให หมายถึง ระบุช่ือผูรับเช็ค 
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39. รวม หมายถึง แสดงผลรวมจํานวนเงินที่จายเปนเช็ค 
40. ธนาคาร หมายถึง แสดงชื่อธนาคารของเลขที่บัญชีธนาคารนั้นๆ 
41. สาขา หมายถึง แสดงชื่อสาขาธนาคารของเลขที่บัญชีธนาคารนั้นๆ 
42. รหัสบัญชี หมายถึง แสดงรหัสบัญชีของเลขที่บัญชีธนาคารนั้นๆ 
สวนรายการหัก ณ ท่ีจาย   
43. เลขที่ใบรับรองหัก ณ ที่

จาย 
หมายถึง ระบุเลขที่ใบรับรองหัก ณ ที่จาย 

44. วันที่ หมายถึง ระบุวันที่ของใบรับรองหัก ณ ที่จาย 
45. ช่ือผูถูกหัก หมายถึง ระบุช่ือผูถูกหักภาษี ณ ที่จาย 
46. มูลคากอนหัก หมายถึง ระบุมูลคากอนหัก 
47. ภาษีหัก ณ ที่จาย (%) หมายถึง ระบุ % ที่ใชคิดภาษีหัก ณ ที่จาย  
48. ภาษีหัก ณ ที่จาย (บาท) หมายถึง ระบุจํานวนเงินภาษี ณ ที่จายหนวยเปนบาท โดยคํานวณจาก 

% ที่ระบุ แตสามารถแกไขได  
49. คาปรับ หมายถึง ระบุจํานวนเงินคาปรับ 
50. มูลคาหลังหัก หมายถึง ระบุมูลคาหลังหัก โดยคํานวณจากมูลคากอนหัก หักกับ 

จํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จาย 
51. รวม หมายถึง แสดงผลรวมจํานวนเงิน ทั้ง มูลคากอนหัก,ภาษีหัก ณ ที่จาย ,

คาปรับ และมูลคาหลังหัก 
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6.2.3 KK-GL-DT-03 : ช่ือโปรแกรมบันทึกใบสําคัญทั่วไป 
 

บัญชี

บันทึกใบสําคัญท่ัวไป

รหัสแผนงาน :
รหัสหนวยงาน :
รหัสกองทุน :

รหัสแหลงเงิน :

ช่ือแผนงาน :
ช่ือหนวยงาน :
ช่ือกองทุน :

ช่ือแหลงเงิน :

เลขที่ :
เลขที่อางอิง :
คําอธิบาย :

วนัที่ :
วนัที่อางอิง :

ระบบ เลขที่เอกสาร
สถานะของเอกสาร : สงกลบั

บันทึกบัญชี

เครดิตรหัสบัญชี เดบิตภาควิชา/งาน

รวม

ชื่อบัญชี

ช่ือภาควชิา/งาน

ขอมลูฎกีา รายการหัก ณ ที่จาย รายละเอยีดอืน่ๆ

Re-Accrued

 

บัญชี รายละเอยีดอืน่ๆ

บนัทกึใบสําคญัทัว่ไป

รหัสแผนงาน :
รหัสหนวยงาน :
รหัสกองทุน :

รหัสแหลงเงิน :

ช่ือแผนงาน :
ช่ือหนวยงาน :
ชื่อกองทุน :

ช่ือแหลงเงิน :

เลขที่ :
เลขที่อางอิง :

คําอธิบาย :

วนัที่ :
วนัที่อางอิง :

ระบบ เลขที่เอกสาร
สถานะของเอกสาร : สงกลบั

บันทึกบัญชี

หมายเหตุจํานวนเงิน

รวม

เลขที่ฎีกา

รายการหัก ณ ท่ีจายขอมลูฎกีา

หมวดรายจายเลขที่คลังรับ/บค/บจ

Re-Accrued
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ขอมลูฎกีา รายละเอยีดอืน่ๆบัญชี

บันทึกใบสําคัญท่ัวไป

รหัสแผนงาน :
รหัสหนวยงาน :
รหัสกองทุน :

รหัสแหลงเงิน :

ช่ือแผนงาน :
ชื่อหนวยงาน :
ช่ือกองทุน :

ชื่อแหลงเงิน :

เลขที่ :
เลขที่อางอิง :
คําอธิบาย :

วนัที่ :
วนัที่อางอิง :

ระบบ เลขที่เอกสาร
สถานะของเอกสาร : สงกลบั

บันทึกบัญชี

เลขที่ใบรับรองหัก
 ณ ที่จาย วนัที่ มูลคากอนหัก ภาษีหัก ณ ที่จาย

(บาท) มูลคาหลังหัก

รวม

รายการหัก ณ ที่จาย

คาปรับ(%)ชื่อผูถูกหัก

Re-Accrued

 

รายการหัก ณ ที่จายขอมลูฎกีาบัญชี

บนัทกึใบสําคญัทัว่ไป

รหัสแผนงาน :
รหัสหนวยงาน :
รหัสกองทุน :

รหัสแหลงเงิน :

ช่ือแผนงาน :
ช่ือหนวยงาน :
ช่ือกองทุน :

ชื่อแหลงเงิน :

เลขที่ :
เลขที่อางอิง :

คําอธิบาย :

วนัที่ :
วนัที่อางอิง :

ระบบ เลขที่เอกสาร
สถานะของเอกสาร : สงกลบั

บันทึกบัญชี

รายละเอยีดอืน่ๆ

Re-Accrued
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วัตถุประสงค  : เพื่อสรางใบสําคัญทั่วไป 
 

1. ระบบ หมายถึง ระบุรหัสระบบ แลวโปรแกรมทําการแสดงชื่อระบบตามรหัส
ระบบ โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อกรอกขอมูลไม
ถูกตอง 

2. เลขที่เอกสาร หมายถึง ระบุเลขที่เอกสารที่ตองการอางอิงมาจากระบบอื่น 
3. สถานะของเอกสาร หมายถึง ระบุสถานะเอกสารที่อางอิงมาฉบับนั้นๆ วาไดมีการบันทึก

บัญชีเรียบรอยแลว หรือถูกสงกลับไปแกไข 
4. รหัสแผนงาน หมายถึง ระบุรหัสแผนงาน โดยจะมี List Of  Value ใหเลือกเมื่อกรอก

ขอมูลไมถูกตอง 
5. ช่ือแผนงาน หมายถึง แสดงชื่อแผนงานตามรหัสแผนงาน 
6. รหัสหนวยงาน หมายถึง ระบุรหัสหนวยงาน โดยจะมี List Of  Value ใหเลือกเมื่อ

กรอกขอมูลไมถูกตอง 
7. ช่ือหนวยงาน หมายถึง แสดงชื่อหนวยงานตามรหัสหนวยงาน 
8. รหัสกองทุน หมายถึง ระบุรหัสกองทุน โดยจะมี List Of  Value ใหเลือกเมื่อกรอก

ขอมูลไมถูกตอง 
9. ช่ือกองทุน หมายถึง แสดงชื่อกองทุนตามรหัสกองทุน 
10. รหัสแหลงเงิน หมายถึง ระบุรหัสแหลงเงิน โดยจะมี List Of  Value ใหเลือกเมื่อกรอก

ขอมูลไมถูกตอง 
11. ช่ือแหลงเงิน หมายถึง แสดงชื่อแหลงเงินตามรหัสแหลงเงิน 
12. เลขที่ หมายถึง ระบุเลขที่ใบสําคัญทั่วไป 
13. Re-Accrued หมายถึง ระบุวาใบสําคัญฉบับนี้ตองมีการกลับบัญชีในงวดถัดไป 
14. วันที่ หมายถึง ระบุวันที่บันทึกบัญชี 
15. เลขที่อางอิง หมายถึง ระบุเลขที่เอกสารที่อางอิง 
16. วันที่อางอิง หมายถึง ระบุวันที่เอกสารอางอิง 
17. คําอธิบาย หมายถึง ระบุคําอธิบายของใบสําคัญนั้น (ถามี) 
สวนบัญชี   
18. รหัสบัญชี หมายถึง ระบุรหัสบัญชี โดยจะมี List Of  Value ใหเลือกเมื่อกรอก

ขอมูลไมถูกตอง 
19. ช่ือบัญชี หมายถึง แสดงชื่อบัญชีตามรหัสบัญชี 
20. ภาควิชา/งาน หมายถึง ระบุรหัสภาควิชา/งาน โดยจะมี List Of  Value ใหเลือกเมื่อ

กรอกขอมูลไมถูกตอง 
21. เดบิต หมายถึง ระบุจํานวนเงินดานเดบิต 
22. เครดิต หมายถึง ระบุจํานวนเงินดานเครดิต 
23. รวม หมายถึง แสดงผลรวมดานเดบิต และดานเครดิต 
24. ช่ือภาควิชา/งาน หมายถึง แสดงชื่อภาควิชา/งานตามรหัสภาควิชา/งาน 
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สวนขอมูลฎีกา   
25. เลขที่ฎีกา หมายถึง ระบุเลขที่ฎีกา 
26. เลขที่คลังรับ/บค/บจ หมายถึง ระบุเลขที่เอกสารคลังรับ, ใบสําคัญคางจาย, ใบสําคัญจาย 
27. หมวดรายจาย หมายถึง แสดงหมวดรายจายของฎีกาฉบับนั้นๆ 
28. จํานวนเงิน หมายถึง ระบุจํานวนเงิน 
29. หมายเหตุ หมายถึง ระบุหมายเหตุของฎีกาฉบับนั้นๆ (ถามี) 
30. รวม หมายถึง แสดงผลรวมจํานวนเงิน 
สวนรายการหัก ณ ท่ีจาย   
31. เลขที่ใบรับรองหัก ณ ที่

จาย 
หมายถึง ระบุเลขที่ใบรับรองหัก ณ ที่จาย 

32. วันที่ หมายถึง ระบุวันที่ของใบรับรองหัก ณ ที่จาย 
33. ช่ือผูถูกหัก หมายถึง ระบุช่ือผูถูกหัก ณ ที่จาย 
34. มูลคากอนหัก หมายถึง ระบุมูลคากอนหัก 
35. ภาษีหัก ณ ที่จาย (%) หมายถึง ระบุ % ที่ใชคิดภาษีหัก ณ ที่จาย 
36. ภาษีหัก ณ ที่จาย (บาท) หมายถึง ระบุจํานวนเงินภาษี ณ ที่จายหนวยเปนบาท โดยคํานวณจาก 

% ที่ระบุแตสามารถแกไขได 
37. คาปรับ หมายถึง ระบุจํานวนเงินคาปรับ 
38. มูลคาหลังหัก หมายถึง ระบุมูลคาหลังหัก โดยคํานวณจากมูลคากอนหัก หักกับ 

จํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จาย 
39. รวม หมายถึง แสดงผลรวมจํานวนเงิน ทั้ง มูลคากอนหัก,ภาษีหัก ณ ที่จาย ,

คาปรับ และมูลคาหลังหัก 
สวนรายละเอียดอื่นๆ   
40. รายละเอียดอื่นๆ หมายถึง ระบุรายละเอียดอื่นๆของใบสําคัญนั้นๆ (ถามี) 
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6.2.4 KK-GL-DT-04 : ช่ือโปรแกรมยกเลิกใบสําคัญ 
ยกเลิกใบสําคัญ

สาเหตุการยกเลิก

เลขท่ีใบสําคัญ
วันท่ีใบสําคัญ วันท่ีบันทึกบัญชี

ประเภทใบสําคัญ

หมายเหตุการยกเลิก
วันท่ีผานรายการไปบัญชีแยกประเภท วันท่ี Re-Accrued

รหัสบัญชี เครดิตเดบิต

รวม

ช่ือบัญชี ภาควิชา/งาน

 

วัตถุประสงค  : เพื่อยกเลิกใบสําคัญ (เฉพาะใบสําคัญที่ยังไมผานรายการ) 
 

1. ประเภทใบสําคัญ หมายถึง ระบุรหัสประเภทใบสําคัญ โดยจะมี List Of Value ใหเลือก
เมื่อกรอกขอมูลไมถูกตอง แลวโปรแกรมทําการแสดงชื่อ
ประเภทใบสําคัญตามรหัสประเภทใบสําคัญ 

2. เลขที่ใบสําคัญ หมายถึง ระบุเลขที่ใบสําคัญที่มีการยกเลิก 
3. วันที่ใบสําคัญ หมายถึง แสดงวันที่ใบสําคัญ 
4. วันที่บันทึกบัญชี หมายถึง แสดงวันที่บันทึกบัญชีของใบสําคัญนั้นๆ 
5. สาเหตุการยกเลิก หมายถึง ระบุรหัสสาเหตุการยกเลิก โดยจะมี List Of Value ใหเลือก

เมื่อกรอกขอมูลไมถูกตอง แลวโปรแกรมทําการแสดงสาเหตุ
การยกเลิกตามรหัสสาเหตุการยกเลิก  

6. หมายเหตุ การยกเลิก หมายถึง ระบุหมายเหตุ การยกเลิก ผานรายการของใบสําคัญ 
7. วันที่ผานรายการไปบัญชี

แยกประเภท 
หมายถึง แสดงวันที่ ที่บัญชีนั้นผานรายการไปบัญชีแยกประเภท 

8. วันที่ Re-Accrued หมายถึง แสดงวันที่ ที่บัญชีนั้นมีการกลับบัญชี 
9. รหัสบัญชี หมายถึง แสดงรายการรหัสบัญชี  
10. ช่ือบัญชี หมายถึง แสดงชื่อบัญชีตามรหัสบัญชี 
11. เดบิต หมายถึง แสดงจํานวนเงินดานเดบิต 
12. เครดิต หมายถึง แสดงจํานวนเงินดานเครดิต 
13. หมายเหตุ หมายถึง แสดงหมายเหตุ 
14. รวม หมายถึง แสดงผลรวมดานเดบิต และดานเครดิต 
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6.3 การประมวลผล 
6.3.1 KK-GL-PC-01 : ช่ือโปรแกรมผานรายการบัญชีแยกประเภท 

 
ผานรายการบญัชีแยกประเภท

ปงบประมาณ

ตั้งแตวนัที่ ถึงวนัที่

แหลงเงิน

ตกลง

เลขที่ใบสําคัญ

เดบิต เครดิต
ยอดยกมา ยอดยกไป

รหัสบัญชี ช่ือบัญชี

งวดที่

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อประมวลผลผานรายการบัญชีแยกประเภท (กรณีผานรายการแลวจะไมสามารถแกไขได) 

 
1. ปงบประมาณ หมายถึง ระบุปงบประมาณที่ตองการประมวลผล โดยจะมี List Of 

Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 
2. แหลงเงิน หมายถึง ระบุแหลงเงินที่ตองการประมวลผล โดยจะมี List Of Value 

ใหเลือกเมื่อมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง แลวโปรแกรมทําการ
แสดงชื่อแหลงเงินตามรหัสแหลงเงิน  

3. งวดที่ หมายถึง ระบุงวดการทําบัญชี โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมี
การกรอกขอมูล 

4. ต้ังแตวันที่ หมายถึง แสดงวันที่เริ่มตนงวดการทําบัญชี 
5. ถึงวันที่ หมายถึง แสดงวันที่สิ้นสุดงวดการทําบัญชี 
6. เลขที่ใบสําคัญ หมายถึง แสดงเลขที่ใบสําคัญของรายการที่กําลังประมวลผล 
7. รหัสบัญชี หมายถึง แสดงรหัสบัญชีของรายการที่กําลังประมวลผล 
8. ช่ือบัญชี หมายถึง แสดงชื่อบัญชีตามรหัสบัญชี 
9. เดบิต หมายถึง แสดงจํานวนเงินดานเดบิต ของรายการที่กําลังประมวลผล 
10. เครดิต หมายถึง แสดงจํานวนเงินดานเครดิต ของรายการที่กําลังประมวลผล 
11. ยอดยกมา หมายถึง แสดงจํานวนเงินยอดยกมา ของรายการที่กําลังประมวลผล 
12. ยอดยกไป หมายถึง แสดงจํานวนเงินยอดยกไป ของรายการที่กําลังประมวลผล 
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6.3.2 KK-GL-PC-02 : ช่ือโปรแกรมปดงวดประจําเดือน 
 

ปดงวดประจําเดอืน

ปงบประมาณ

ตั้งแตวนัที่ ถึงวนัที่

แหลงเงิน

ตกลง

สถานะ

ปงบประมาณ

ยอดยกมาเดบิต

ยอดยกมา

ยอดยกมาเครดิต

ประมวลผลรายการ

งวด

ปถัดไป

งวดถัดไป

งวด

รหัสบัญชี

 

วัตถุประสงค  : เพื่อประมวลผลปดงวดประจําเดือน 
 

1. ปงบประมาณ หมายถึง ระบุปงบประมาณที่ตองการทําการประมวลผล 
2. ปถัดไป หมายถึง แสดงปงบประมาณถัดไปจากปงบประมาณที่ระบุ 
3. แหลงเงิน หมายถึง ระบุแหลงเงิน โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอก

ขอมูลไมถูกตอง แลวโปรแกรมทําการแสดงชื่อแหลงเงินตาม
รหัสแหลงเงิน 

4. งวด หมายถึง ระบุงวดการทําบัญชีที่ตองการประมวลผล 
5. งวดถัดไป หมายถึง แสดงงวดการทําบัญชีถัดไปจากงวดการทําบัญชีที่ระบุ 
6. ต้ังแตวันที่ หมายถึง แสดงวันที่เริ่มตนของงวดทําบัญชีที่จะทําการประมวลผล 
7. ถึงวันที่ หมายถึง แสดงวันที่สิ้นสุดของงวดทําบัญชีที่จะทําการประมวลผล 
8. สถานะ หมายถึง แสดงสถานะ ของงวดที่ระบุ 
9. ประมวลผลรายการ หมายถึง แสดงผลการประมวลผลรายการ ของงวดที่ระบุ 
10. ปงบประมาณ หมายถึง แสดงปงบประมาณ ของงวดที่ระบุ 
11. งวด หมายถึง แสดงงวดการทําบัญชี ของงวดที่ระบุ 
12. รหัสบัญชี หมายถึง แสดงรหัสบัญชี และชื่อบัญชีตามรหัสบัญชี ของงวดที่ระบุ 
13. ยอดยกมา หมายถึง แสดงยอดยกมา ของงวดที่ระบุ 
14. ยอดยกมาเดบิต หมายถึง แสดงยอดยกมาเดบิต ของงวดที่ระบุ 
15. ยอดยกมาเครดิต หมายถึง แสดงยอดยกมาเครดิต ของงวดที่ระบุ 
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6.3.3 KK-GL-PC-03 : ช่ือโปรแกรมโอนขอมูลใหระบบอื่น 
 
โอนขอมลูใหระบบอ่ืน

โอนขอมูล

ระบบที่จะโอนให

ปงบประมาณ

งวด

ตั้งแตวนัที่ ถึงวนัที่

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อประมวลผลโอนขอมูลใหระบบอื่น 

 
1. ระบบที่จะโอนให หมายถึง ระบุระบบที่ตองการโอนขอมูลให โดยจะมี List Of Value ให

เลือกเมื่อมีกรอกขอมูลไมถูกตอง แลวแสดงชื่อระบบตาม
รหัสระบบ 

2. ปงบประมาณ หมายถึง ระบุปงบประมาณที่ตองการโอนขอมูล 
3. งวด หมายถึง ระบุงวดการทําบัญชีที่ตองการโอนขอมูล 
4. ต้ังแตวันที่ หมายถึง แสดงวันที่เริ่มตนของงวดการทําบัญชีนั้นๆ 
5. ถึงวันที่ หมายถึง แสดงวันสิ้นสุดของงวดการทําบัญชีนั้นๆ 
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6.4 การสอบถาม 
6.4.1 KK-GL-QY-01 : ช่ือโปรแกรมสอบถามใบสําคัญ 

  
สอบถามใบสําคัญ

ตั้งแตเลขที่ใบสําคัญ

เลขที่อางอิง วันที่อางอิง

ตั้งแตประเภทใบสําคัญ

ผานรายการไปบัญชีแยกประเภทสถานะใบสําคัญ
ยกเลิกใบสําคัญ สาเหตุการยกเลิก

ประเภทใบสําคัญ เลขที่ใบสําคัญ

ตั้งแตวันที่บันทึกบัญชี

ถึง

ถึง
ถึง

วันที่ใบสําคัญ วันที่บันทึกบัญชี รหัสบัญชี เดบิต เครดิต

รวม

ช่ือบัญชี หมายเหตุ

 ไมตอง Reaccrued ยังไม Reaccruedเฉพาะใบสําคัญ Reaccrued แลว ทั้งหมด

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสอบถามใบสําคัญ 

 
1. ต้ังแตประเภทใบสําคัญ หมายถึง ระบุประเภทใบสําคัญเริ่มตนที่ตองการในการสอบถาม โดย

จะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 
แลวโปรแกรมทําการแสดงชื่อประเภทสําคัญตามรหัสใบ
สําคัญ 

2. ถึง หมายถึง ระบุประเภทใบสําคัญสิ้นสุดที่ตองการในการสอบถาม โดย
จะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 
แลวโปรแกรมทําการแสดงชื่อประเภทสําคัญตามรหัสใบ
สําคัญ 

3. ต้ังแตเลขที่ใบสําคัญ หมายถึง ระบุเลขที่ใบสําคัญเริ่มตนที่ตองการในการสอบถาม โดยจะมี 
List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 

4. ถึง หมายถึง ระบุเลขที่ใบสําคัญสิ้นสุดที่ตองการในการสอบถาม โดยจะมี 
List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 

5. ต้ังแตวันที่บันทึกบัญชี หมายถึง ระบุวันที่บันทึกบัญชีเริ่มตนที่ตองการในการสอบถาม โดยจะ
มี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 

6. ถึง หมายถึง ระบุวันที่บันทึกบัญชีสิ้นสุดที่ตองการในการสอบถาม โดยจะ
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มี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการกรอกขอมูลไมถูกตอง 
7. เฉพาะใบสําคัญ หมายถึง ระบุใบสําคัญที่ตองการคนหา วาเปนใบสําคัญที่ 

• ไมตอง Reaccrued 
• ยังไม Reaccrued 
• Reccrued แลว 
• ทั้งหมด 

   
สวนของรายการที่ไดสอบถาม   
8. ประเภทใบสําคัญ หมายถึง แสดงรหัสประเภทใบสําคัญ 
9. เลขที่ใบสําคัญ หมายถึง แสดงเลขที่ใบสําคัญ 
10. วันที่ใบสําคัญ หมายถึง แสดงวันที่ใบสําคัญ 
11. วันที่บันทึกบัญชี หมายถึง แสดงวันที่บันทึกบัญชี 
12. รหัสบัญชี หมายถึง แสดงรหัสบัญชี 
13. เดบิต หมายถึง แสดงจํานวนเงินดานเดบิต 
14. เครดิต หมายถึง แสดงจํานวนเงินดานเครดิต 
15. รวม หมายถึง แสดงผลรวมจํานวนเงินดานเดบิต และดานเครดิต 
16. เลขที่อางอิง หมายถึง แสดงเลขที่เอกสารอางอิง 
17. วันที่อางอิง หมายถึง แสดงวันที่ในเอกสารอางอิง 
18. ช่ือบัญชี หมายถึง แสดงชื่อบัญชีตามรหัสบัญชี 
19. หมายเหตุ หมายถึง แสดงหมายเหตุของใบสําคัญฉบับนั้นๆ 
20. สถานะใบสําคัญ หมายถึง แสดงสถานะใบสําคัญ วามีการผานรายการไปบัญชีแยก

ประเภทหรือยัง  หรือวาถูกยกเลิกแลวเนื่องจากสาเหตุอะไร 
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6.4.2 KK-GL-QY-02 : ช่ือโปรแกรมสอบถามเลขที่ใบสําคัญ 
 
สอบถามเลขที่ใบสําคัญ

ปงบประมาณ

ประเภทใบสําคัญ

งวดที่ เลขที่เอกสารลาสุด

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อสอบถามเลขที่ใบสําคัญลาสุดของแตละงวดการทําบัญชีในปงบประมาณ 

 
1. ปงบประมาณ หมายถึง ระบุปงบประมาณ 
2. ประเภทใบสําคัญ หมายถึง ระบุประเภทสําคัญ โดยจะมี List Of Value ใหเลือกเมื่อมีการ

กรอกขอมูลไมถูกตอง แลวโปรแกรมทําการแสดงชื่อประเภท
สําคัญตามรหัสใบสําคัญ  

สวนของรายการที่ไดสอบถาม   
3. งวดที่ หมายถึง แสดงงวดการทําบัญชี 
4. เลขที่เอกสารลาสุด หมายถึง แสดงเลขที่เอกสารลาสุดในงวดนั้นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

การออกแบบรูปแบบเอกสาร / รายงาน 
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7. การออกแบบรูปแบบ Output 
7.1 เอกสาร 

7.1.1 KK-GL-OD-01 : ใบสําคัญรับ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนหลักฐานในการบันทึกบัญชีรับที่ระบบบัญชีแยก

ประเภทลักษณะ 3 มิติ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน รหัสและคําอธิบายแผนงาน 
2. หนวยงาน รหัสและคําอธิบายหนวยงาน 
3. กองทุน รหัสและคําอธิบายกองทุน 
4. แหลงเงิน รหัสและคําอธิบายแหลงเงิน เชน เงินประมาณ หรือเงินรายได  
5. เลขที่อางอิง เลขที่เอกสารอางอิง 
6. วันที่อางอิง วันที่ของเอกสารอางอิง 
7. รับจาก รับเงินจากใคร 
8. คําอธิบาย รายละเอียดของการบันทึกบัญชี 
สวนขอมูลการบันทึกบัญชี  
9. ภาควิชา/งาน รหัสภาควิชา/งาน 
10. ช่ือบัญชี ช่ือบัญชี 
11. เลขที่บัญชี รหัสบัญชี 
12. เดบิต จํานวนเงินเดบิต 
13. เครดิต จํานวนเงินเครดิต 
14. รวม รวมจํานวนเงินตามรายการตางๆดังนี้ 

• เดบิต  
• เครดิต 

สวนขอมูลการลงนาม  
15. ผูจัดทํา ลงนามผูจัดทําเอกสารใบสําคัญรับ 
16. ผูตรวจสอบ ลงนามผูตรวจสอบเอกสาร 
17. ผูอนุมัติลงบัญชี ลงนามผูอนุมัติการลงบัญชี 
18. ผูบันทึกบัญชี ลงนามผูบันทึกบัญชี 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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7.1.2 KK-GL-OD-02 : ใบสําคัญจาย 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนหลักฐานในการบันทึกบัญชีจายที่ระบบบัญชีแยก

ประเภทลักษณะ 3 มิติ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน รหัสและคําอธิบายแผนงาน 
2. หนวยงาน รหัสและคําอธิบายหนวยงาน 
3. กองทุน รหัสและคําอธิบายกองทุน 
4. แหลงเงิน รหัสและคําอธิบายแหลงเงิน เชน เงินประมาณ หรือเงินรายได  
5. เลขที่อางอิง เลขที่เอกสารอางอิง 
6. วันที่อางอิง วันที่ของเอกสารอางอิง 
7. จายใหแก การบันทึกบัญชีนั้นเปนการจายใหใคร 
8. คําอธิบาย รายละเอียดของการบันทึกบัญชี 
สวนขอมูลการบันทึกบัญชี  
9. ภาควิชา/งาน รหัสภาควิชา/งาน 
10. ช่ือบัญชี ช่ือบัญชี 
11. เลขที่บัญชี รหัสบัญชี 
12. เดบิต จํานวนเงินเดบิต 
13. เครดิต จํานวนเงินเครดิต 
14. รวม รวมจํานวนเงินตามรายการตางๆดังนี้  

• เดบิต  
• เครดิต 

สวนขอมูลการลงนาม  
15. ผูจัดทํา ลงนามผูจัดทําเอกสารใบสําคัญรับ 
16. ผูตรวจสอบ ลงนามผูตรวจสอบเอกสาร 
17. ผูอนุมัติลงบัญชี ลงนามผูอนุมัติการลงบัญชี 
18. ผูบันทึกบัญชี ลงนามผูบันทึกบัญชี 
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7.1.3 KK-GL-OD-03 : ใบสําคัญทั่วไป 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนหลักฐานในการบันทึกบัญชีทั่วไปที่ระบบบัญชีแยก

ประเภทลักษณะ 3 มิติ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน รหัสและคําอธิบายแผนงาน 
2. หนวยงาน รหัสและคําอธิบายหนวยงาน 
3. กองทุน รหัสและคําอธิบายกองทุน 
4. แหลงเงิน รหัสและคําอธิบายแหลงเงิน เชน เงินประมาณ หรือเงินรายได  
5. เลขที่อางอิง เลขที่เอกสารอางอิง 
6. วันที่อางอิง วันที่ของเอกสารอางอิง 
สวนขอมูลการบันทึกบัญชี  
7. ภาควิชา/งาน รหัสภาควิชา/งาน 
8. ช่ือบัญชี ช่ือบัญชี 
9. เลขที่บัญชี รหัสบัญชี 
10. เดบิต จํานวนเงินเดบิต 
11. เครดิต จํานวนเงินเครดิต 
12. รวม รวมจํานวนเงินตามรายการตางๆดังนี้ 

• เดบิต  
• เครดิต 
 

13. คําอธิบาย รายะละเอียดการบันทึกบัญชี 
สวนขอมูลการลงนาม  
14. ผูจัดทํา ลงนามผูจัดทําเอกสารใบสําคัญรับ 
15. ผูตรวจสอบ ลงนามผูตรวจสอบเอกสาร 
16. ผูอนุมัติลงบัญชี ลงนามผูอนุมัติการลงบัญชี 
17. ผูบันทึกบัญชี ลงนามผูบันทึกบัญชี 
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7.1.4 KK-GL-OD-04 : เอกสารประกอบใบสําคัญ-ขอมลูฎีกา 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบใบสําคัญตางๆในสวนของขอมูลฎีกา

ในการบันทึกบัญชีที่ระบบบัญชีแยกประเภทลักษณะ 3 มิติ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภทใบสําคัญ ประเภทใบสําคัญที่เปนเอกสารหลัก ไดแก ใบสําคัญรับ, ใบสําคัญ

จาย และใบสําคัญทั่วไป 
2. เลขที่ เลขที่ของใบสําคัญที่เปนเอกสารหลัก 
สวนขอมูลฎีกา  
3. เลขที่ฎีกา เลขที่ฎีกาที่นํามาอางอิงในการบันทึกบัญชี 
4. เลขที่คลังรับ เลขที่คลังรับ 
5. หมวดรายจาย หมวดรายจายของฎีกาฉบับนั้นๆ 
6. จํานวนเงิน ยอดเงินของฎีกาฉบับนั้นๆ 
7. หมายเหตุ หมายเหตุ หรือคําอธิบายรายการเพิ่มเติม 
8. รวม รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.1.5 KK-GL-OD-05 : เอกสารประกอบใบสําคัญจาย - ขอมูลการจายเช็ค 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบใบสําคัญจายในสวนของขอมูลการ

จายเช็คในการบันทึกบัญชีที่ระบบบัญชีแยกประเภทลักษณะ 3 มิติ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่ เลขที่ใบสําคัญจาย 
สวนขอมูลการจายเช็ค  
2. เลขที่บัญชี เลขที่บัญชีธนาคารที่ใชออกเช็คใบนั้นๆ 
3. ธนาคาร/สาขา ธนาคารและสาขาของเลขที่บัญชีธนาคารนั้นๆ 
4. เลขที่เช็ค เลขที่เช็ค 
5. วันที่เช็ค วันที่ระบุในเช็ค 
6. จํานวนเงิน จํานวนเงินที่ระบุในเช็ค 
7. จายให ช่ือผูรับเงินจากเช็คใบนั้น 
8. รวม รวมจํานวนเงินทั้งหมดที่จายเช็ค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                                 GL_7- 6  
 

7.1.6 KK-GL-OD-06 : เอกสารประกอบใบสําคัญ – รายการหัก ณ ที่จาย  
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอการประกอบใบสําคัญตางๆในสวนของรายการหัก 

ณ ที่จายในการบันทึกบัญชีที่ระบบบัญชีแยกประเภทลักษณะ 3 
มิติ 

ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภทใบสําคัญ ประเภทของใบสําคัญที่เอกสารเอกสารหลัก ไดแก ใบสําคัญจาย 

และใบสําคัญทั่วไป 
2. เลขที่ เลขที่เอกสารที่เปนเอกสารหลัก 
สวนรายการหัก ณ ท่ีจาย  
3. เลขที่ใบรับรองหัก ณ ที่จาย เลขที่ใบรับรองหัก ณ ที่จาย 
4. วันที่ วันที่ที่ระบุในใบรับรองหัก ณ ที่จาย 
5. ผูถูกหัก ช่ือผูถูกหัก ณ ที่จาย 
6. มูลคากอนหัก มูลคาจํานวนเงินกอนหัก ณ ที่จาย 
7. ภาษีหัก ณ ที่จาย  รายการภาษีหัก ณ ที่จาย แยกไดดังนี้ 

• % ที่จะคิดภาษีหัก ณ ที่จาย 
• จํานวนเงินที่คิดภาษีหัก ณ ที่จาย หนวยเปนบาท 
 

8. คาปรับ จํานวนเงินคาปรับ 
9. มูลคาหลังหัก มูลคาจํานวนเงินหลังหักภาษีหัก ณ ที่จาย 
10. รวม รวมจํานวนเงินตามรายการตางๆดังนี้ 

• มูลคากอนหัก ณ ที่จาย 
• จํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จาย 
• จํานวนเงินคาปรับ 
• มูลคาหลังหัก ณ ที่จาย 
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7.1.7 KK-GL-OD-07 : เอกสารประกอบใบสําคัญ - รายละเอียดอื่นๆ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบใบสําคัญตางๆในสวนรายละเอียด

อื่นๆในการบันทึกบัญชีที่ระบบบัญชีแยกประเภทลักษณะ 3 มิติ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภทใบสําคัญ ประเภทเอกสารที่เปนเอกสารหลัก ไดแก ใบสําคัญรับ และ

ใบสําคัญทั่วไป 
2. เลขที่ เลขที่เอกสารที่เปนเอกสารหลัก 
สวนรายละเอียดอื่นๆ  
3. รายละเอียด รายละเอียดอื่นๆ 
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7.2 รายงาน 
รายงานการตรวจสอบ 
7.2.1 KK-GL-OR-01 : รายงานใบสําคัญประจําวัน 

วัตถุประสงค : เพื่อใชในการตรวจสอบบันทึกใบสําคัญตางๆประจําวัน ตาม
ประเภทใบสําคัญ แหลงเงิน และหนวยงาน โดยผูใชเปนผูระบุ 

ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภทใบสําคัญ ประเภทใบสําคัญตางๆที่ตองการใชในการทํารายงานประจําวัน

ไดแก ใบสําคัญรับ, ใบสําคัญจาย และใบสําคัญทั่วไป 
2. แหลงเงิน ช่ือแหลงเงินที่ตองการใชในการทํารายงานใบสําคัญประจําวัน 

เชนเงินงบประมาณ หรือเงินรายได 
3. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่ตองการใชในการทํารายงานใบสําคัญประจําวัน 
4. ต้ังแตวันที่...ถึง... ชวงวันที่ ที่ตองการใชในการทํารายงานใบสําคัญประจําวัน 
5. ระบบ ช่ือระบบที่ตองการใชในการทํารายงานใบสําคัญประจําวัน 
สวนขอมูลรายการใบสําคัญ  
6. แผนงาน/หนวยงาน/กองทุน ช่ือแผนงาน/ช่ือหนวยงาน/ช่ือกองทุน 
7. ใบสําคัญ แสดงรายละเอียดของใบสําคัญ แยกเปน 

• วันที่ คือวันที่ของใบสําคัญ 
• เลขที่ คือเลขที่ใบสําคัญ 

8. เลขที่อางอิง เลขที่เอกสารอางอิงของใบสําคัญนั้นๆ 
9. คําอธิบาย คําอธิบายการบันทึกใบสําคัญนั้นๆ 
10. ภาควิชา/งาน รหัสภาควิชา/งานที่เปนสวนการบันทึกบัญชีของใบสําคัญนั้นๆ 
11. เลขที่บัญชี รหัสบัญชีที่บันทึกในใบสําคัญนั้นๆ 
12. ช่ือบัญชี ช่ือบัญชีแสดงตามรหัสบัญชี 
13. เดบิต ยอดเงินดานเดบิตของรายการบันทึกบัญชีของใบสําคัญนั้นๆ 
14. เครดิต ยอดเงินดานเครดิตของรายการบันทึกบัญชีของใบสําคัญนั้นๆ 
15. รวมตามใบสําคัญ เปนการรวมจํานวนเงิน ดังนี้ 

• เดบิต  
• เครดิต 

16. รวมทั้งหมด เปนการรวมจํานวนเงินทั้งหมดในรายงาน ดังนี้ 
• เดบิต 
• เครดิต 
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7.2.2 KK-GL-OR-02 : รายงานสรุปการบันทึกบัญชี ตามประเภทใบสําคัญ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชในการตรวจสอบการบันทึกบัญชีตามประเภทใบสําคัญ 

แยกตามแหลงเงิน หนวยงาน โดยผูใชเปนผูระบุ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประเภทใบสําคัญ ประเภทใบสําคัญตางๆที่ตองการใชในการทํารายงานสรุปการ

บันทึกบัญชีตามประเภทใบสําคัญ ไดแก ใบสําคัญรับ, ใบสําคัญ
จาย และใบสําคัญทั่วไป 

2. แหลงเงิน ช่ือแหลงเงินที่ตองการใชในการทํารายงานสรุปการบันทึกบัญชี 
ตามประเภทใบสําคัญ เชนเงินงบประมาณ หรือเงินรายได 

3. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่ตองการใชในการทํารายงานสรุปการบันทึกบัญชี 
ตามประเภทใบสําคัญ 

4. ต้ังแตวันที่...ถึงวันที่... ชวงวันที่ ที่ตองการใชในการทํารายงานสรุปการบันทึกบัญชี ตาม
ประเภทใบสําคัญ 

5. ระบบ ช่ือระบบที่ตองการใชในการทํารายงานสรุปการบันทึกบัญชี ตาม
ประเภทใบสําคัญ หรือทุกระบบ 

สวนรายการสรุปการบันทึกบัญชี  
6. แผนงาน/หนวยงาน/กองทุน ช่ือแผนงาน/ช่ือหนวยงาน/ช่ือกองทุน 
7. เลขที่บัญชี รหัสบัญชีที่บันทึกบัญชี 
8. ช่ือบัญชี ช่ือบัญชี แสดงตามรหัสบัญชี 
9. ภาควิชา/งาน รหัสภาควิชา/งานที่เกิดรายการบัญชีนั้นๆ 
10. เดบิต จํานวนเงินเดบิต 
11. เครดิต จํานวนเงินเครดิต 
12. รวม รวมจํานวนเงินตามยอดตางๆดังนี้ 

• เดบิต 
• เครดิต 
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7.2.3 KK-GL-OR-03 : รายงานการจายเช็ค ตามใบสําคัญ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชในการตรวจสอบรายการจายเช็ค ตามใบสําคัญ โดยดู

รายละเอียดตามแหลงเงินและหนวยงาน ตามที่ผูใชระบุ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน ช่ือแหลงเงินที่ตองการใชในการทํารายงานการจายเช็ค ตาม

ใบสําคัญ เชนเงินงบประมาณ หรือเงินรายได 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่ตองการใชในการทํารายงานการจายเช็ค ตาม

ใบสําคัญ 
3. ต้ังแตวันที่...ถึงวันที่... ชวงวันที่ ที่ตองการใชในการทํารายงานการจายเช็ค ตามใบสําคัญ 
สวนรายการจายเช็ค  
4. วันที่บันทึกบัญชี วันที่ในใบสําคัญ 
5. เลขที่ใบสําคัญ เลขที่ใบสําคัญ 
6. เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัญชีธนาคารที่จายเช็ค 
7. ธนาคาร ช่ือธนาคารที่จายเช็ค 
8. วันที่เช็ค วันที่ระบุในเช็ค 
9. เลขที่เช็ค เลขที่เช็คที่ถูกจายออกไป 
10. จํานวนเงิน จํานวนเงินที่ระบุในเช็ค 
11. จายให ช่ือผูรับเงินในเช็คใบนั้นๆ 
12. รวมตามใบสําคัญ รวมจํานวนเงินที่จายเช็คตามใบสําคัญฉบับนั้นๆ 
13. รวมตามวันที่บันทึกบัญชี รวมจํานวนเงินตามวันที่บันทึกบัญชี 
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7.2.4 KK-GL-OR-04 : รายงานรายละเอียดฎีกา-งบประมาณ ตามใบสําคัญ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชในการตรวจสอบรายละเอียดฎีกาของเงินงบประมาณ ตาม

ใบสําคัญ โดยแสดงรายละเอียดตามแหลงเงิน หนวยงาน และชวง
วันที่ ที่ผูใชเปนผูระบุ 

ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน ช่ือแหลงเงินที่ตองการใชในการทํารายงานรายละเอียดฎีกา-

งบประมาณ ตามใบสําคัญ เชนเงินงบประมาณ หรือเงินรายได 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่ตองการใชในการทําการรายงานรายละเอียดฎีกา-

งบประมาณ ตามใบสําคัญ 
3. ต้ังแตวันที่...ถึงวันที่... ชวงวันที่ ที่ตองการใชในการทํารายงานรายละเอียดฎีกา-

งบประมาณ ตามใบสําคัญ 
สวนรายละเอียดฎีกา  
4. วันที่บันทึกบัญชี วันที่ในใบสําคัญ 
5. เลขที่ใบสําคัญ เลขที่ใบสําคัญ 
6. เลขที่ฎีกา เลขที่ฎีกา 
7. เลขที่คลังรับ เลขที่คลังรับ 
8. งบบุคลากร  จํานวนเงินที่ใชจายในสวนเงินเดือน/คาจาง 
9. งบดําเนินงาน  จํานวนเงินที่ใชในงบดําเนินงาน โดยแยกเปนหมวดหมูตางๆดังนี้ 

• คาตอบแทน 
• ใชสอย 
• วัสดุ 
• สาธารณูปโภค 
• รวม 

10. งบลงทุน จํานวนเงินที่ใชจายในสวนครุภัณฑ 
11. งบเงินอุดหนุน จํานวนเงินที่ใชจายในสวนงบเงินอุดหนุน 
12. งบรายจายอื่นๆ จํานวนเงินที่ใชจายในสวนงบรายจายอื่นๆ 
13. รวมตามใบสําคัญ รวมจํานวนเงินตามเลขที่ใบสําคัญ 
14. รวมตามวันที่บันทึกบัญชี รวมจํานวนเงินตามวันที่บันทึกบัญชี 
15. รวมทั้งหมด รวมจํานวนเงินทั้งหมดในรายงาน 
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7.2.5 KK-GL-OR-05 : รายงานรายละเอียดฎีกา – งบกลาง ตามใบสําคัญ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชในการตรวจสอบรายละเอียดฎีกาของเงินงบกลาง ตาม

ใบสําคัญ โดยแสดงรายละเอียดตามแหลงเงิน หนวยงาน และชวง
วันที่ ที่ผูใชระบุ 

ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน ประเภทใบสําคัญตางๆที่ตองการใชในการทํารายงานรายละเอียด

ฎีกา-งบกลาง ตามใบสําคัญ ไดแก ใบสําคัญรับ, ใบสําคัญจาย และ
ใบสําคัญทั่วไป 

2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่ตองการใชในการทํารายงานรายละเอียดฎีกา-งบ
กลาง ตามใบสําคัญ 

3. ต้ังแตวันที่...ถึงวันที่... ชวงวันที่ ที่ตองการใชในทํารายงานรายละเอียดฎีกา-งบกลาง ตาม
ใบสําคัญ 

สวนรายละเอียดฎีกา  
4. วันที่บันทึกบัญชี วันที่ในใบสําคัญ 
5. เลขที่ใบสําคัญ เลขที่ใบสําคัญ 
6. เลขที่ฎีกา เลขที่ฎีกา 
7. เลขที่คลังรับ เลขที่คลังรับ 
8. งบกลาง  จํานวนเงินที่ใชจายในงบกลาง แยกตามรหัสบัญชี 
9. รวมตามใบสําคัญ รวมจํานวนเงินตามเลขที่ใบสําคัญ 
10. รวมตามวันที่บันทึกบัญชี รวมจํานวนเงินตามวันที่บันทึกบัญชี 
11. รวมทั้งหมด รวมจํานวนเงินทั้งหมดในรายงาน 
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รายงานเงินรายไดแผนดิน 
7.2.6 KK-GL-OR-06 : รายงานเงินรายไดแผนดิน 

วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายงานเงินรายไดแผนดิน โดยแสดงทั้งจํานวนเงิน
รายไดแผนดินที่จัดเก็บได ,จํานวนเงินรายไดแผนดินที่นําสงคลัง 
และจํานวนเงินรายไดแผนดินคางนําสง  

ผูใช : สํานักงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําเดือน รายงานเงินรายไดแผนดินประจําเดือนอะไร 
2. พ.ศ. รายงานเงินรายไดแผนดินป พ.ศ.อะไร 
3. ปงบประมาณ รายงานเงินรายไดแผนดินปงบประมาณอะไร 
4. กระทรวง รายงานของสังกัดกระทรวงอะไร 
5. กรม รายงานของสังกัดกรมอะไร 
สวนรายการเงินรายได  
6. ลําดับ ลําดับที่ 
7. รหัส รหัสบัญชีในหมวดรายได 
8. ประเภทรายได ช่ือบัญชีตามรหัสบัญชี 
9. รายไดแผนดินที่จัดเก็บได  จํานวนเงินรายไดแผนดินที่เก็บได โดยแยกเปนรายการตางๆดังนี้ 

• เดือนนี้ 
• รวมแตตนป 

10. รายไดแผนดินนําสงคลัง  จํานวนเงินรายไดแผนดินนําสงคลัง โดยแยกเปนรายการตางๆดังนี้ 
• เดือนนี้ 
• รวมแตตนป 

11. รายไดคางนําสง จํานวนเงินรายไดแผนดินคางนําสงคลัง โดยคํานวณจากรายได
แผนดินที่จัดเก็บไดต้ังแตตนป หักรายไดแผนดินที่นําสงคลังแลว 

12. หมายเหตุ หมายเหตุ หรือคําอธิบายรายการเพิ่มเติม 
13. รวม รวมจํานวนเงินในรายการตางๆ ไดแก  

• รายไดแผนดินที่จัดเก็บได เดือนนี้  
• รายไดแผนดินที่จัดเก็บได รวมแตตนป  
• รายไดแผนดินนําสงคลัง เดือนนี้  
• รายไดแผนดินนําสงคลัง แตตนป  
• รายไดแผนดินคางนําสงคลัง 
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7.2.7 KK-GL-OR-07 : รายงานรายละเอียดรายไดแผนดินที่จัดเก็บได 

วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายละเอียดรายไดแผนดินที่จัดเก็บได โดยแสดงถึง 
ณ วันที่ที่ผูใชระบุ 

ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ป ปจัดเก็บรายไดแผนดินได 
2. ต้ังแตวันที่...ถึง.... ชวงวันที่ ที่ตองการแสดงรายละเอียดรายไดแผนดินที่จัดเก็บได 
สวนรายละเอียด  
3. เลขที่เอกสาร เลขที่ใบสําคัญรับ 
4. วันที่รับเงิน วันที่ในใบสําคัญรับ 
5. ประเภทรายได ประเภทเงินรายไดที่จัดเก็บได 
6. จํานวนเงิน จํานวนเงินที่จัดเก็บได 
7. จํานวนเงินรวม จํานวนเงินสะสม 
8. รวม รวมจํานวนเงินตามรายการตางๆดังนี้ 

• จํานวนเงิน 
• จํานวนเงินรวม 
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7.2.8 KK-GL-OR-08 : รายงานรายละเอียดเงินรายไดแผนดินคางสง 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายละเอียดรายไดแผนดินคางสง โดยแสดงถึงวันที่ที่

ผูใชระบุ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ป ปที่ตองการแสดงรายไดแผนดินคางสง 
2. ณ วันที่.. รายไดแผนดินคางสง ณ วันที่ 
สวนรายละเอียด  
3. เลขที่เอกสาร เลขที่ใบสําคัญรับ 
4. วันที่รับเงิน วันที่ในใบสําคัญรับ 
5. ประเภทรายได ประเภทเงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บได 
6. จํานวนเงิน จํานวนเงินที่เก็บได 
7. จํานวนเงินรวม จํานวนเงินสะสม 
8. รวม รวมจํานวนเงินตามรายการตางๆดังนี้ 

• จํานวนเงิน 
• จํานวนเงินรวม 
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7.2.9 KK-GL-OR-09 : รายงานรายละเอียดรายไดแผนดินนําสง 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายละเอียดรายไดแผนดินนําสงคลัง โดยแสดงถึงวันที่ที่

ผูใชระบุ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ป ปที่ตองการแสดงรายไดแผนดินที่นําสงคลังแลว 
2. วันที่ ณ วันที่ที่ตองการแสดงรายไดแผนดินที่นําสงคลังแลว 
สวนรายละเอียด  
3. เลขที่เอกสาร เลขที่ใบสําคัญจาย 
4. วันที่นําสงเงิน วันที่ในใบสําคัญจาย 
5. ประเภทรายได ประเภทรายได 
6. จํานวนเงิน จํานวนเงินที่นําสงของรายการนั้นๆ 
7. จํานวนเงินรวม จํานวนเงินสะสม 
8. รวม รวมจํานวนเงินตามรายการตางๆดังนี้ 

• จํานวนเงิน 
• จํานวนเงินรวม 
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รายงานสิ้นงวด 
7.2.10 KK-GL-OR-10 : รายงานรายละเอียดเงินฝากธนาคาร 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายละเอียดเงินฝากธนาคาร ตามแหลงเงิน, หนวยงาน
และวันที่ที่ผูใชระบุ 

ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน ช่ือแหลงเงินที่ตองการแสดงในรายงานรายละเอียดเงินฝากธนาคาร 

เชน เงินงบประมาณ เงินรายไดเปนตน 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่ตองการแสดงขอมูล 
3. ณ วันที่... วันที่ที่ตองการแสดงรายละเอียดเงินฝากธนาคาร 
สวนรายละเอียด  
4. ช่ือบัญชีเงินฝาก เลขที่บัญชีเงินฝากโดยแบงกลุมตามประเภทบัญชีเงินฝากและ

ธนาคาร 
5. ยอดยกมา แสดงจํานวนเงินยอดยกมาของบัญชีเงินฝาก แยกเปน 

• เดบิต 
• เครดิต 

6. รับจาย เดือน... แสดงจํานวนเงินยอดรับ-จายของบัญชีเงินฝาก แยกเปน 
• เดบิต 
• เครดิต 

7. ยอดยกไป แสดงจํานวนเงินยอดยกไปของบัญชีเงินฝาก แยกเปน 
• เดบิต 
• เครดิต 
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7.2.11 KK-GL-OR-11 : งบทดลอง 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงงบทดลองตามแหลงเงิน, หนวยงาน, ปและงวด ตามที่

ผูใชระบุ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน ช่ือแหลงเงินที่ตองการแสดงในงบทดลอง 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่ตองการแสดงในงบทดลอง 
3. ปงบประมาณ ปงบประมาณที่ตองการแสดงในงบทดลอง 
4. ต้ังแตงวดที่ ...ถึง... ชวงของงวดการทําบัญชีที่ตองการแสดงในงบทดลอง 
สวนรายการงบทดลอง  
5. บัญชี แสดงรายการบัญชี ดังนี้ 

• เลขที่ แสดงรหัสบัญชี 
• ช่ือ แสดงชื่อบัญชีตามรหัสบัญชี 

6. ยอดยกมา แสดงจํานวนเงินยอดยกมาของรายการบัญชีนั้นๆ แยกเปน 
• เดบิต 
• เครดิต 

7. ประจํางวด แสดงจํานวนเงินประจํางวดของรายการบัญชีนั้นๆ แยกเปน 
• เดบิต 
• เครดิต 

8. ยอดยกไป แสดงจํานวนเงินยอดยกไปของรายการบัญชีนั้นๆ แยกเปน 
• เดบิต 
• เครดิต 

9. รวม แสดงผลรวมจํานวนเงินของรายการตางๆ ดังนี้ 
• รวมจํานวนเงินเดบิตของยอดยกมา 
• รวมจํานวนเงินเครดิตของยอดยกมา 
• รวมจํานวนเงินเดบิตของเงินประจํางวด 
• รวมจํานวนเงินเครดิตของเงินประจํางวด 
• รวมจํานวนเงินเดบิตของยอดยกไป 
• รวมจํานวนเงินเครดิตของยอดยกไป 
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7.2.12 KK-GL-OR-12 : รายงานบัญชีแยกประเภท 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการบัญชีแยกประเภท ตามแหลงเงิน หนวยงาน โดย

แสดงเปนประจํางวดเดือนนั้นๆ 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน ช่ือแหลงเงินที่ตองการแสดงในรายงานบัญชีแยกประเภท 
2. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่ตองการแสดงในรายงานบัญชีแยกประเภท 
3. ประจํางวดเดือน งวดเดือนที่ตองการแสดงในรายงานบัญชีแยกประเภท 
สวนรายการบัญชีแยกประเภท  
4. เลขที่บัญชี แสดงรหัสบัญชี และชื่อบัญชี 
5. วันที่ วันที่บันทึกบัญชี 
6. เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสารใบสําคัญที่เปนหลักฐานในการบันทึกบัญชี 
7. ประเภทใบสําคัญ แสดงประเภทใบสําคัญ เพื่อใหทราบวาการบันทึกบัญชีนั้นๆ เปน

การบันทึกบัญชีประเภทไหน  
8. รายละเอียด รายละเอียดรายการบันทึกบัญชี 
9. ภาควิชา/งาน รหัสภาควิชา/งานของรายการนั้นๆ 
10. เดบิต ยอดเงินดานเดบิตของรายการนั้นๆ 
11. เครดิต ยอดเงินดานเครดิตของรายการนั้นๆ 
12. คงเหลือ – เดบิต จํานวนเงินสะสมดานเดบิต 
13. คงเหลือ – เครดิต จํานวนเงินสะสมดานเครดิต 
14. รวมการเคลื่อนไหว รวมจํานวนเงินที่เคลื่อนไหวในบัญชีนั้นๆ แยกเปน 

• เดบิต 
• เครดิต 

15. ยอดยกไป รวมจํานวนเงินที่ยกไป แยกเปน 
• เดบิต 
• เครดิต 
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7.2.13 KK-GL-OR-13 : รายงานเงินรับฝากรอจายคืน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายละเอียดรายการเงินรับฝากรอจายคืน โดยแยกตาม

แหลงเงิน และหนวยงาน 
ผูใช : งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. วันที่.. วันที่ ที่ตองการแสดงขอมูลในรายงานเงินรับฝากรอจายคืน 
2. แหลงเงิน ช่ือแหลงเงินที่ตองการแสดงในรายงานเงินรับฝากรอจายคืน 
3. หนวยงาน ช่ือหนวยงานที่ตองการแสดงในรายงานเงินรับฝากรอจายคืน 
สวนรายการเงินรับฝากรอจายคืน  
4. ลําดับที่ ลําดับที่รายการ 
5. ช่ือคณะ/หนวยงาน(เงินรายได) 

ประเภทเงินรับฝาก(เงินงบประมาณ) 
• แสดงชื่อคณะ/หนวยงาน เมื่อเปนการทํารายงานของแหลงเงิน

รายได 
• แสดงประเภทเงินรับฝาก เมื่อเปนการทํารายงานของแหลงเงิน 

เงินงบประมาณ 
6. ยอดยกมาแตตนป ยอดเงินรับฝากที่ยกมาตอนตนป 
7. ยอดยกมาเดือนกอน ยอดเงินรับฝากที่ยกมาของเดือนนี้ 
8. รับเดือนนี้ ยอดเงินรับฝากที่รับมาในเดือนนี้ 
9. จายเดือนนี้ ยอดเงินรับฝากที่จายคืนในเดือนนี้ 
10. ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือของเดือนนี้ โดยคํานวณจากยอดยกมา บวกยอดที่รับ

เดือนนี้ หักยอดที่จายเดือนนี้ 
11. รวม รวมจํานวนเงินในรายการตางๆดังนี้ 

• ยอดยกมาตนป 
• ยอดยกมาเดือนกอน 
• รับเดือนนี้ 
• จายเดือนนี้ 
• ยอดคงเหลือ 
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รายงานงบการเงิน-กรมบัญชีกลาง,สตง.,คลังจังหวัด 
7.2.14 KK-GL-OR-14 : งบแสดงฐานะการเงิน 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งหลังจาก
ปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของ  โดยแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปที่แลว 

ผูใช : กรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. วันที่ วันที่ที่ตองการแสดงขอมูลงบแสดงฐานะการเงิน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รายการ ช่ือบัญชีตามที่ไดกําหนดไวในผังบัญชี (หมวดสินทรัพย หนี้สิน

และทุน) ที่ตองการใหแสดงในงบ 
3. จํานวนเงิน (ปปจจุบัน) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภท ณ วันที่ตองการแสดงขอมูล 
4. จํานวนเงิน (ปที่แลว) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภทของปที่แลว 
5. รวมสินทรัพยหมุนเวียน ยอดรวมจํานวนสินทรัพยหมุนเวียน โดยจะแสดงตามปดังนี้ 

• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

6. รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน ยอดรวมจํานวนสินทรัพยไมหมุนเวียน ขอมูลโดยจะแสดงตามป
ดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

7. รวมสินทรัพย ยอดรวมในหมวดสินทรัพย โดยแสดงตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

8. รวมหนี้สินหมุนเวียน ยอดรวมจํานวนหนี้สินหมุนเวียน โดยจะแสดงตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

9. รวมหนี้สินไมหมุนเวียน ยอดรวมจํานวนหนี้สินไมหมุนเวียน โดยจะแสดงตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

10. รวมหนี้สิน ยอดรวมในหมวดหนี้สิน โดยจะแสดงตามปดังนี้ 
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ขอมูล คําอธิบาย 

• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

11. สินทรัพยสุทธ ิ ยอดรวมสินทรัพยหักยอดรวมหนี้สิน (ยอดรวมที่คํานวณได ตอง
เทากับยอดรวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน) โดยจะแสดงตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

12. รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน ยอดรวมในหมวดทุน โดยจะแสดงตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
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7.2.15 KK-GL-OR-15 : รายงานประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายละเอียดและที่มาของยอดเงินที่แสดงในงบแสดง

ฐานะทางการเงิน 
ผูใช : กรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. วันที่ วันที่ที่ตองการแสดงขอมูลรายงานประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รายการ ช่ือบัญชียอยตามที่ไดกําหนดไวในผังบัญชี (หมวดสินทรัพย 

หนี้สินและทุน)  โดยแบงตามหัวขอรายการประกอบงบ ดังนี้ 
• เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
• ลูกหนี้ 
• เงินใหกู 
• รายไดคางรับ 
• สินคาคงเหลือ 
• เงินลงทุน 
• สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
• สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน 
• สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 
• เจาหนี้ 
• คาใชจายคางจาย 
• รายไดรับลวงหนา 
• สวนทุนและการเปลี่ยนแปลงในสวนทุน 
• หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

3. จํานวนเงิน (ปปจจุบัน) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภท ณ วันที่ตองการแสดงขอมูล 
4. จํานวนเงิน (ปที่แลว) ยอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภทของปที่แลว 
5. ยอดรวมตามรายการประกอบงบ ยอดรวมตามรายการประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
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7.2.16 KK-GL-OR-16 : รายงานเงินรายไดแผนดิน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงถึงเงินรายไดแผนดินจัดเก็บได นําสง และคางสง 
ผูใช : กรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. วันที่ วันที่ที่ตองการแสดงขอมูลรายงานประกอบงบแสดงฐานะการเงิน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รายการ ช่ือบัญชียอยตามที่ไดกําหนดไวในผังบัญชี  
3. ยอดยกมาจากป/เดือนกอน ยอดรายไดแผนดินรอนําสงคลังของสิ้นปที่แลว(กรณีเปนงวด

บัญชีแรก) / เดือนที่แลว (กรณีเปนงวดระหวางป) 
4. รายไดแผนดิน ยอดรายไดแผนดินที่ไดรับในเดือนนี้จนถึงวันที่ตองการแสดง

ขอมูล 
5. รายไดแผนดินนําสงคลัง ยอดรายไดแผนดินที่ไดนําสงคลังไปแลวในเดือนนี้จนถึงวันที่

ตองการแสดงขอมูล 
6. รายไดแผนดินคางสงคลัง ยอดรายไดแผนดินที่คางสงคลัง โดยคํานวณจากผลรวมของยอดยก

มาจากปกอน/เดือนกอนและยอดรายไดแผนดินที่ไดรับในเดือนนี้ 
หักยอดรายไดแผนดินที่ไดนําสงคลังไปแลว 

7. รวม รวมจํานวนเงินตามรายการตางๆดังนี้ 
• ยอดยกมาจากป/เดือนกอน 
• รายไดแผนดิน 
• รายไดแผนดินนําสงคลัง 
• รายไดแผนดินคางสงคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                                 GL_7- 25  
 

 
7.2.17 KK-GL-OR-17 : งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง โดย
แสดงรายละเอียดบัญชีรายไดและบัญชีคาใชจายที่เกิดขึ้นและ
เปรียบเทียบวามีผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

ผูใช : กรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ชวงวันที่ (ต้ังแต...ถึง...) ชวงวันที่ที่ตองการแสดงผลการดําเนินงานของกิจการ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รายการ ช่ือบัญชีตามที่ไดกําหนดไวในผังบัญชี (หมวดรายไดและหมวด

คาใชจาย) ที่ตองการใหแสดงในงบ 
3. จํานวนเงิน (ปปจจุบัน) ยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแตละบัญชี ที่บันทึกระหวางชวงวันที่

ที่ระบุ 
4. จํานวนเงิน (ปที่แลว) ยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแตละบัญชีของปที่แลว 
5. รวมรายไดจากการดําเนินงาน ยอดรวมรายไดจากการดําเนินงาน โดยแสดงรายการตามปดังนี้ 

• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

6. รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน ยอดรวมคาใชจายจากการดําเนินงาน โดยแสดงรายการตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

7. รวมรายได/(คาใชจาย) ที่ไมเกิดจาก
การดําเนินงาน 

ยอดรวมรายไดและคาใชจายที่ไมไดเกิดจากการดําเนินงาน  โดย
แสดงรายการตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว  
 

8. รายไดสูง /(ตํ่า) กวาคาใชจายจาก
การดําเนินงาน 

ผลตางระหวางยอดรวมรายไดจากการดําเนินงาน หักยอดรวม
คาใชจายจากการดําเนินงาน  โดยแสดงรายการตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

9. รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายจาก
กิจกรรมตามปกติ 

ผลตางระหวางยอดรวมรายไดที่เกิดจากกิจกรรมตามปกติ หักยอด
รวมคาใชจายที่เกิดจากกิจกรรมตามปกติ โดยแสดงรายการตามป
ดังนี้ 
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ขอมูล คําอธิบาย 

• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว   
 

** กิจกรรมตามปกติ คือ กิจกรรมทั้งที่เกิดจากการดําเนินงานและ
ไมเกิดจากการดําเนินงาน 

10. รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ ผลรวมระหวางยอดรายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรม
ตามปกติ  บวกกับรายการพิเศษที่บันทึกระหวางชวงวันที่ที่ระบุ 
โดยแสดงรายการตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว  
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7.2.18 KK-GL-OR-18 : รายงานประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  
รายละเอียดรายได 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายละเอียดยอดในงบแสดงผลการดําเนินงานทาง
การเงิน ดวยยอดบัญชียอยของหมวดรายไดในผังบัญชี 

ผูใช : กรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ชวงวันที่ (ต้ังแต...ถึง...) ชวงวันที่ที่ตองการแสดงรายการประกอบงบ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รายการ ช่ือบัญชียอยในหมวดรายไดตามที่กําหนดไวในผังบัญชี 
3. จํานวนเงิน (ปปจจุบัน) ยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแตละบัญชี ที่บันทึกระหวางชวงวันที่

ที่ระบุ 
4. จํานวนเงิน (ปที่แลว) ยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแตละบัญชีของปที่แลว 
5. รวม แสดงผลรวมจํานวนเงินแยกตามกลุมรายการ และแสดงตามป

ดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
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7.2.19 KK-GL-OR-19 : รายงานประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  
รายละเอียดคาใชจาย 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายละเอียดยอดในงบแสดงผลการดําเนินงานทาง
การเงิน ดวยยอดบัญชียอยของหมวดคาใชจายในผังบัญชี 

ผูใช : กรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ชวงวันที่ (ต้ังแต...ถึง...) ชวงวันที่ที่ตองการแสดงรายการประกอบงบ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รายการ ช่ือบัญชียอยในหมวดคาใชจายตามที่กําหนดไวในผังบัญชี 
3. จํานวนเงิน (ปปจจุบัน) ยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแตละบัญชี ที่บันทึกระหวางชวงวันที่

ที่ระบุ 
4. จํานวนเงิน (ปที่แลว) ยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแตละบัญชีของปที่แลว 
5. รวม แสดงผลรวมจํานวนเงินแยกตามกลุมรายการ และแสดงตามป

ดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
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7.2.20 KK-GL-OR-20 :   งบกระแสเงินสด (วิธีทางตรง) 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินของกิจการดวยรายการไดมาและ

ใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ในรอบ
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ผูใช : กรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. รอบระยะเวลาบัญชี งวดดําเนินงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รายการ รายการเงินสดรับ-จาย ซึ่งเปนรายการที่สอดคลองกับช่ือบัญชียอย

ที่ระบุไวในผังบัญชี 
3. จํานวนเงิน (ปปจจุบัน) เงินสดรับ-จายตามรายการ ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่ระบุ 
4. จํานวนเงิน (ปที่แลว) เงินสดรับ-จายตามรายการของปที่แลว ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่

ระบุ 
5. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผลตางระหวางเงินสดรับและเงินสดจายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ดําเนินงาน ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่ระบุ โดยแสดงรายการตามป
ดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

6. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ลงทุน 

ผลตางระหวางเงินสดรับและเงินสดจายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ลงทุน เชน ซื้อ-ขายสินทรัพย และเงินลงทุน ตามรอบระยะเวลา
บัญชีที่ระบุ โดยแสดงรายการตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

7. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงิน 

ผลตางระหวางเงินสดรับและเงินสดจายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
จัดหาเงิน เชน กูเงินและชําระเงินกู  ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่ระบุ 
โดยแสดงรายการตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธ ิ

ยอดบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง โดยแสดงรายการตามปดังนี้ 
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ขอมูล คําอธิบาย 

• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

9. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
คงเหลือ ณ วันตนงวด 

ยอดบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ยกยอดมาจากรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่แลว โดยแสดงรายการตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
 

10. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
คงเหลือ ณ วันปลายงวด 

ยอดบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ยกยอดไปรอบ
ระยะเวลาบัญชีหนา โดยคํานวณจากเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดตนงวด บวกเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยแสดงรายการตามปดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
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7.2.21 KK-GL-OR-34 :   รายงานการเงินรายจายงบกลางป 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการจายที่เกิดขึ้นกลางปงบประมาณ ตามงวดเดือนที่

ระบุ  
ผูใช : กรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําเดือน งวดเดือนที่ตองการแสดงขอมูล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รายการ รายการรายจายที่เกิดขึ้นกลางปงบประมาณ  
3. เดือนนี้ แสดงยอดเงินรายจายกลางปของงวดเดือนที่ระบุ 
4. รวมแตตนป แสดงยอดเงินรายจายกลางปต้ังแตตนปงบประมาณจนถึงงวด

เดือนที่ระบุ 
5. รวมทั้งสิ้น รวมยอดเงินตามขอมูล ดังนี้ 

• เดือนนี้ 
• รวมแตตนป 
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7.2.22 KK-GL-OR-35 :   งบกระแสเงินสด (วิธีทางออม) 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินของกิจการดวยรายการเพิ่มขึ้น

หรือลดลงของกิจกรรมดําเนินงาน ในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
ผูใช : กรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจํางวด งวดที่ตองการแสดงขอมูล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รายการ รายการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยหรือหนี้สิน  
3. ปปจจุบัน แสดงยอดเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยหรือหนี้สินของป

ปจจุบัน ตามงวดที่ระบุ 
4. ปที่แลว แสดงยอดเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยหรือหนี้สินของป

ที่แลว ตามงวดที่ระบุ 
5. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผลรวมของยอดเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงของสินทรัพยหรือหนี้สิน
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดําเนินงาน ตามงวดที่ระบุ  แยกตาม 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
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7.2.23 KK-GL-OR-37 :   รายงานคาใชจายแยกตามผลผลิต 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงขอมูลคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงตามรอบระยะเวลาบัญชีที่

กําหนด โดยแสดงขอมูลแยกตามผลผลิตที่เกิดขึ้น 
ผูใช : กรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. วันที่ วันที่สิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีที่ตองการแสดงขอมูลรายงาน

คาใชจายแยกตามผลผลิต 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รายการ รายการผลผลิตที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่ตองการแสดง

ขอมูล โดยแบงตามแหลงเงินดังนี้ 
• เงินในงบประมาณ 
• เงินนอกงบประมาณ 

3. คาใชจาย รายการคาใชจายที่เกิดขึ้นของแตละผลผลิต โดยแบงเปน 
• คาใชจายดานบุคลากร 
• คาใชจายดานดําเนินงาน 
• คาใชจายอื่นๆ 

4. รวมคาใชจายกอนคาเสื่อมราคา รวมยอดคาใชจายที่เกิดขึ้นกอนคิดคาเสื่อมราคา โดยแสดงผลรวม
แยกตามแหลงเงิน  

5. คาเสื่อมราคา คาเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแตละผลผลิต 
6. รวมคาใชจายทั้งหมด ผลรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยแสดงแยกตามผลผลิตที่

เกิดขึ้น 
7. รวม  ผลรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยแสดงแยกตามคาใชจายที่

เกิดขึ้นของแตละผลผลิต 
8. รวมทั้งสิ้น ผลรวมคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของรอบระยะเวลาบัญชีที่

ตองการแสดงขอมูล 
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7.2.24 KK-GL-OR-38 :   รายงานรายจายงบกลาง 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายการจายของงบกลาง ตามรอบระยะเวลาบัญชีที่ระบุ  
ผูใช : กรมบัญชีกลาง, สตง. และคลังจังหวัด 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําเดือน งวดเดือนที่ตองการแสดงขอมูล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
2. รายการ รายการรายจายงบกลางของรอบระยะเวลาบัญชีที่ระบุ  
3. ยอดเงินปนี้ แสดงยอดเงินรายจายงบกลางของรอบระยะเวลาบัญชีที่ระบุในปนี้ 
4. ยอดเงินปที่แลว แสดงยอดเงินรายจายงบกลางของรอบระยะเวลาบัญชีที่ระบุในปที่

แลว  เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับยอดรายจายงบกลางที่เกิดขึ้นในปนี้ 
5. รวมทั้งสิ้น รวมยอดเงินป ดังนี้ 

• ปที่นี้ 
• ปที่แลว 
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รายงานงบการเงิน-มข. 
7.2.25 KK-GL-OR-21 :   งบดุล 

วัตถุประสงค : เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งหลังจาก
ปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของ  โดยแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปที่แลว 

ผูใช : ผูบริหาร, งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. กองทุน กองทุนที่ตองการแสดงงบดุล (กรณีไมระบุกองทุนจะแสดงขอมูล

รวมทุกกองทุน) 
2. แหลงเงิน แหลงเงินที่ตองการแสดงงบดุล (เงินงบประมาณ/เงินรายได) 
3. หนวยงาน หนวยงานที่ตองการแสดงงบดุล (คณะ/หนวยงาน/รวม) 
4. วันที่ วันที่ที่ตองการแสดงงบดุล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. รายการ ช่ือบัญชีตามที่ไดกําหนดไวในผังบัญชี (หมวดสินทรัพย หนี้สิน

และทุน) ที่ตองการใหแสดงในงบ 
6. ปปจจุบัน แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 

• จํานวนเงิน(บาท) คือ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภท ณ 
วันที่ตองการแสดงขอมูล 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของยอดเงินในแตละรายการ กับ
ยอดเงินรวมโดยแยกตามหมวดของสินทรัพย  และหมวดของ
หนี้สินและสวนของทุน 

 

7. ปที่แลว แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 
• จํานวนเงิน(บาท) คือ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภทของ
ปที่แลว 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของยอดเงินในแตละรายการของปที่
แลว 

 

8. ผลตาง แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 
• จํานวนเงิน(บาท) คือ ผลตางระหวางยอดเงินคงเหลือในบัญชี
แยกประเภทของปนี้กับปที่แลว 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของผลตางระหวางยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีแยกประเภทของปนี้กับปที่แลว 
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ขอมูล คําอธิบาย 
9. รวมสินทรัพย ยอดรวมในหมวดสินทรัพย ณ วันที่ตองการแสดงขอมูล โดย

แสดงขอมูลตามรายการตางๆดังนี้ 
• ปปจจุบัน (บาท) 
• ปปจจุบัน (%) 
• ปที่แลว (บาท) 
• ปที่แลว (%) 
• ผลตาง (บาท) 
• ผลตาง (%)  
 

10. รวมหนี้สิน ยอดรวมในหมวดหนี้สิน ณ วันที่ที่ตองการแสดงขอมูล โดยแสดง
ขอมูลตามรายการตางๆดังนี้ 
• ปปจจุบัน (บาท) 
• ปปจจุบัน (%) 
• ปที่แลว (บาท) 
• ปที่แลว (%) 
• ผลตาง (บาท) 
• ผลตาง (%) 
 

11. รวมสวนของทุน ยอดรวมในหมวดทุน ณ วันที่ที่ตองการแสดงขอมูล โดยแสดง
ขอมูลตามรายการตางๆดังนี้ 
• ปปจจุบัน (บาท) 
• ปปจจุบัน (%) 
• ปที่แลว (บาท) 
• ปที่แลว (%) 
• ผลตาง (บาท) 
• ผลตาง (%) 
 

12. รวมหนี้สินและสวนของทุน ผลรวมระหวางของหมวดหนี้สินและหมวดทุน ณ วันที่ที่ตองการ
แสดงขอมูล (ยอดรวมที่คํานวณไดตองเทากับยอดรวมสินทรัพย) 
โดยแสดงขอมูลตามรายการตางๆดังนี้ 
• ปปจจุบัน (บาท) 
• ปปจจุบัน (%) 
• ปที่แลว (บาท) 
• ปที่แลว (%) 
• ผลตาง (บาท) 
• ผลตาง (%) 
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7.2.26 KK-GL-OR-22 :   รายงานประกอบงบดุล 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายละเอียดและที่มาของยอดเงินที่แสดงในงบดุล 
ผูใช : ผูบริหาร, งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. กองทุน กองทุนที่ตองการแสดงขอมูลรายงานประกอบงบดุล (กรณีไมระบุ

กองทุนจะแสดงขอมูลรวมทุกกองทุน) 
2. แหลงเงิน แหลงเงินที่ตองการแสดงขอมูลรายงานประกอบงบดุล (เงิน

งบประมาณ/เงินรายได) 
3. หนวยงาน หนวยงานที่ตองการแสดงขอมูลรายงานประกอบงบดุล (คณะ/

หนวยงาน/รวม) 
4. วันที่ วันที่ที่ตองการแสดงขอมูลรายงานประกอบงบดุล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. รายการ ช่ือบัญชีตามที่ไดกําหนดไวในผังบัญชี (หมวดสินทรัพย หนี้สิน

และทุน) 
6. ปปจจุบัน แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 

• จํานวนเงิน (บาท) คือ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภทของ
แตละบัญชียอย ณ วันที่ตองการแสดงขอมูล 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของยอดเงินในแตละรายการ กับ
ยอดเงินรวมตามหมวดบัญชี 

 

7. ปที่แลว แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 
• จํานวนเงิน (บาท) คือ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภทของ
แตละบัญชียอยในปที่แลว 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของยอดเงินในแตละรายการของปที่
แลว 

 

8. ผลตาง แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 
• จํานวนเงิน (บาท) คือ ผลตางระหวางยอดเงินคงเหลือในบัญชี
แยกประเภทของปนี้กับปที่แลว 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของผลตางระหวางยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีแยกประเภทของปนี้กับปที่แลว 

 

9. ยอดรวม ยอดรวมตามรายการประกอบงบดุล โดยแสดงขอมูลตามรายการ
ตางๆดังนี้ 
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ขอมูล คําอธิบาย 

• ปปจจุบัน (บาท) 
• ปปจจุบัน (%) 
• ปที่แลว (บาท) 
• ปที่แลว (%) 
• ผลตาง (บาท) 
• ผลตาง (%) 
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7.2.27 KK-GL-OR-23 :   งบรายได-คาใชจาย 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง โดย

แสดงรายละเอียดบัญชีรายไดและบัญชีคาใชจายที่เกิดขึ้นและ
เปรียบเทียบวามีผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

ผูใช : ผูบริหาร, งานบัญชี, งานวางแผนและประเมินผล 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. กองทุน กองทุนที่ตองการแสดงงบรายได-คาใชจาย  

(กรณีไมระบุกองทุนจะแสดงขอมูลรวมทุกกองทุน) 
2. แผนงาน แผนงานที่ตองการแสดงงบรายได-คาใชจาย  

(กรณีไมระบุแผนจะแสดงขอมูลรวมทุกแผน) 
3. แหลงเงิน แหลงเงินที่ตองการแสดงงบรายได-คาใชจาย  

(เงินงบประมาณ/เงินรายได) 
4. หนวยงาน หนวยงานที่ตองการแสดงงบรายได-คาใชจาย  

(คณะ/หนวยงาน/รวม) 
5. ต้ังแตงวดที่...ถึง... ชวงงวดที่ตองการแสดงขอมูลรายงานประกอบงบดุล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. รายการ ช่ือบัญชีตามที่ไดกําหนดไวในผังบัญชี (หมวดรายไดและหมวด

คาใชจาย) ที่ตองการใหแสดงในงบ 
7. ประจํางวด แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 

• จํานวนเงิน (บาท) คือ ยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแตละบัญชี 
ตามชวงงวดที่ระบุ 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแต
ละบัญชีกับยอดรวมแยกตามหมวด 

 

8. สะสม  แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 
• จํานวนเงิน (บาท) คือ ยอดเงินสะสมในบัญชีแยกประเภทแตละ
บัญชี ต้ังแตตนปจนถึงงวดที่ตองการแสดงขอมูล 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของยอดเงินสะสมในบัญชีแยก
ประเภทแตละบัญชีกับยอดรวมแยกตามหมวด 

 

9. รวมรายไดจากการดําเนินงาน ยอดรวมจํานวนเงินและสัดสวนเปอรเซ็นตของรายไดจากการ
ดําเนินงาน โดยแสดงขอมูลตามรายการตางๆดังนี้ 
• ประจํางวด (บาท) 
• ประจํางวด (%) 
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ขอมูล คําอธิบาย 

• สะสม (บาท) 
• สะสม (%) 
 

10. รวมคาใชจายจากการดําเนินงาน ยอดรวมจํานวนเงินและสัดสวนเปอรเซ็นตของคาใชจายจากการ
ดําเนินงาน โดยแสดงขอมูลตามรายการตางๆดังนี้ 
• ประจํางวด (บาท) 
• ประจํางวด (%) 
• สะสม (บาท) 
• สะสม (%) 
 

11. รวมรายได/(คาใชจาย) ที่ไมเกิดจาก
การดําเนินงาน 

ยอดรวมจํานวนเงินและสัดสวนเปอรเซ็นตของรายไดและ
คาใชจายที่ไมไดเกิดจากการดําเนินงาน โดยแสดงขอมูลตาม
รายการตางๆดังนี้ 
• ประจํางวด (บาท) 
• ประจํางวด (%) 
• สะสม (บาท) 
• สะสม (%)   
 

12. รายไดสูง /(ตํ่า) กวาคาใชจายจากการ
ดําเนินงาน 

ผลตางระหวางยอดรวมรายไดจากการดําเนินงาน หักยอดรวม
คาใชจายจากการดําเนินงาน โดยแสดงขอมูลตามรายการตางๆ
ดังนี้ 
• ประจํางวด (บาท) 
• ประจํางวด (%) 
• สะสม (บาท) 
• สะสม (%) 
 

13. รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายจาก
กิจกรรมตามปกติ 

ผลตางระหวางยอดรวมรายไดที่เกิดจากกิจกรรมตามปกติ หักยอด
รวมคาใชจายที่เกิดจากกิจกรรมตามปกติ โดยแสดงขอมูลตาม
รายการตางๆดังนี้ 
• ประจํางวด (บาท) 
• ประจํางวด (%) 
• สะสม (บาท) 
• สะสม (%) 
 

** กิจกรรมตามปกติ คือ กิจกรรมทั้งที่เกิดจากการดําเนินงานและ
ไมเกิดจากการดําเนินงาน 

14. รายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายสุทธิ ผลรวมระหวางยอดรายไดสูง/(ตํ่า) กวาคาใชจายจากกิจกรรม
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ขอมูล คําอธิบาย 
ตามปกติ  บวกกับรายการพิเศษ โดยแสดงขอมูลตามรายการตางๆ
ดังนี้ 
• ประจํางวด (บาท) 
• ประจํางวด (%) 
• สะสม (บาท) 
• สะสม (%) 
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7.2.28 KK-GL-OR-24 :   รายงานงบประกอบรายได 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายละเอียดยอดในงบรายได-คาใชจายดวยยอดบัญชี

ยอยของหมวดรายไดในผังบัญชี 
ผูใช : ผูบริหาร, งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. กองทุน กองทุนที่ตองการแสดงรายงานงบประกอบรายได  

(กรณีไมระบุกองทุนจะแสดงขอมูลรวมทุกกองทุน) 
2. แผนงาน แผนงานที่ตองการแสดงรายงานงบประกอบรายได  

(กรณีไมระบุแผนจะแสดงขอมูลรวมทุกแผน) 
3. แหลงเงิน แหลงเงินที่ตองการแสดงรายงานงบประกอบรายได 

(เงินงบประมาณ/เงินรายได) 
4. หนวยงาน หนวยงานที่ตองการแสดงรายงานงบประกอบรายได  

(คณะ/หนวยงาน/รวม) 
5. ประจํางวด งวดที่ตองการแสดงขอมูลรายงานงบประกอบรายได 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. รายการ ช่ือบัญชีตามที่ไดกําหนดไวในผังบัญชีหมวดรายได 
7. ประจํางวด แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้  

• จํานวนเงิน (บาท) คือ ยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแตละบัญชี 
ตามงวดที่ระบุ 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแต
ละบัญชีกับยอดรวมแยกตามหมวด 

 

8. สะสม (บาท) แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 
• จํานวนเงิน (บาท) คือ ยอดเงินสะสมในบัญชีแยกประเภทแตละ
บัญชี ต้ังแตตนปจนถึงงวดที่ตองการแสดงขอมูล 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของยอดเงินสะสมในบัญชีแยก
ประเภทแตละบัญชีกับยอดรวมแยกตามหมวด 

 

9. รวมรายได ยอดรวมรายไดและสัดสวนเปอรเซ็นตของเงินประจํางวด และเงิน
สะสม โดยแสดงขอมูลตามรายการตางๆดังนี้ 
• ประจํางวด (บาท) 
• ประจํางวด (%) 
• สะสม (บาท) 
• สะสม (%) 
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7.2.29 KK-GL-OR-25 :   รายงานงบประกอบรายจาย 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงรายละเอียดยอดในงบรายได-คาใชจายดวยยอดบัญชี

ยอยของหมวดคาใชจายในผังบัญชี 
ผูใช : ผูบริหาร, งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. กองทุน กองทุนที่ตองการแสดงรายงานงบประกอบรายจาย 

(กรณีไมระบุกองทุนจะแสดงขอมูลรวมทุกกองทุน) 
2. แผนงาน แผนงานที่ตองการแสดงรายงานงบประกอบรายจาย  

(กรณีไมระบุแผนจะแสดงขอมูลรวมทุกแผน) 
3. แหลงเงิน แหลงเงินที่ตองการแสดงรายงานงบประกอบรายจาย 

(เงินงบประมาณ/เงินรายได) 
4. หนวยงาน หนวยงานที่ตองการแสดงรายงานงบประกอบรายจาย  

(คณะ/หนวยงาน/รวม) 
5. ประจํางวด งวดที่ตองการแสดงขอมูลรายงานงบประกอบรายจาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. รายการ ช่ือบัญชีตามที่ไดกําหนดไวในผังบัญชีหมวดรายจาย 
7. ประจํางวด แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 

• จํานวนเงิน (บาท) คือ ยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแตละบัญชี 
ตามงวดที่ระบุ 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแต
ละบัญชีกับยอดรวมแยกตามหมวด 

 

8. สะสม  แสดงขอมูลโดยแบงเปน 2 สวนดังนี้ 
• จํานวนเงิน (บาท) คือ ยอดเงินสะสมในบัญชีแยกประเภทแตละ
บัญชี ต้ังแตตนปจนถึงงวดที่ตองการแสดงขอมูล 

• % คือ สัดสวนเปอรเซ็นตของยอดเงินสะสมในบัญชีแยก
ประเภทแตละบัญชีกับยอดรวมแยกตามหมวด 

 

9. รวมรายจาย ยอดรวมรายจายและสัดสวนเปอรเซ็นตของเงินประจํางวด และ
เงินสะสม โดยแสดงขอมูลตามรายการตางๆดังนี้ 
• ประจํางวด (บาท) 
• ประจํางวด (%) 
• สะสม (บาท) 
• สะสม (%) 
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7.2.30 KK-GL-OR-26 :   งบกระแสเงินสด 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินของกิจการดวยรายการไดมาและ

ใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ในรอบ
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 

ผูใช : ผูบริหาร, งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. กองทุน กองทุนที่ตองการแสดงขอมูล 

(กรณีไมระบุกองทุนจะแสดงขอมูลรวมทุกกองทุน) 
2. แหลงเงิน แหลงเงินที่ตองการแสดงขอมูล (เงินงบประมาณ/เงินรายได) 
3. หนวยงาน หนวยงานที่ตองการแสดงขอมูล (คณะ/หนวยงาน/รวม) 
4. ประจํางวด งวดที่ตองการแสดงขอมูล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. รายการ รายการเงินสดรับ-จาย ซึ่งเปนรายการที่สอดคลองกับช่ือบัญชียอย

ในที่ระบุไวในผังบัญชี 
6. ปปจจุบัน แสดงจํานวนเงินของเงินสดรับ-จายตามรายการ ตามงวดที่ระบุ 
7. ปที่แลว แสดงจํานวนเงินของเงินสดรับ-จายตามรายการของปที่แลว ตาม

งวดที่ระบุ 
8. ผลตาง (บาท) ผลตางระหวางจํานวนเงินในปปจจุบันกับปที่แลว 
9. ผลตาง (%) สัดสวนเปอรเซ็นตของผลตางระหวางจํานวนเงินในปปจจุบันกับ

ปที่แลว 
10. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม

ดําเนินงาน 
ผลตางระหวางเงินสดรับและเงินสดจายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ดําเนินงาน ตามงวดที่ระบุ 

11. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
ลงทุน 

ผลตางระหวางเงินสดรับและเงินสดจายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ลงทุน เชน ซื้อ-ขายสินทรัพย และเงินลงทุน ตามงวดที่ระบุ โดย
แสดงขอมูลตามรายการดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
• ผลตาง (บาท) 
• ผลตาง (%) 
 

12. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรม
จัดหาเงิน 

ผลตางระหวางเงินสดรับและเงินสดจายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
จัดหาเงิน เชน กูเงินและชําระเงินกู  ตามงวดที่ระบุ โดยแสดง
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ขอมูล คําอธิบาย 
ขอมูลตามรายการดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
• ผลตาง (บาท) 
• ผลตาง (%) 
 

13. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธ ิ

ยอดบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง โดยแสดงขอมูลตามรายการดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
• ผลตาง (บาท) 
• ผลตาง (%) 
 

14. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
คงเหลือ ณ วันตนงวด 

ยอดบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ยกยอดมาจากรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่แลว โดยแสดงขอมูลตามรายการดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
• ผลตาง (บาท) 
• ผลตาง (%) 
 

15. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
คงเหลือ ณ วันปลายงวด 

ยอดบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ยกยอดไปรอบ
ระยะเวลาบัญชีหนา โดยคํานวณจากเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดตนงวด บวกเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยแสดงขอมูลตามรายการ
ดังนี้ 
• ปปจจุบัน 
• ปที่แลว 
• ผลตาง (บาท) 
• ผลตาง (%) 
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7.2.31 KK-GL-OR-27 :   งบดุล-กองทุน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งหลังจาก

ปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของ  โดยแสดงฐานะการเงินแยกตามกองทุน 

ผูใช : ผูบริหาร, งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน แหลงเงินที่ตองการแสดงงบดุล (เงินงบประมาณ/เงินรายได) 
2. วันที่ วันที่ที่ตองการแสดงงบดุล 
สวนขอมูลรายละเอียด  
3. รายการ ช่ือบัญชีตามที่ไดกําหนดไวในผังบัญชี (หมวดสินทรัพย หนี้สิน

และทุน) ที่ตองการใหแสดงในงบ 
4. จํานวนเงิน  ยอดเงินคงเหลือในบัญชีแยกประเภท ณ วันที่ตองการแสดงขอมูล 

โดยแสดงขอมูลแยกตามกองทุน ไดแก  
• กองทุนทั่วไป 
• กองทุนเพื่อการศึกษา 
• กองทุนวิจัย 
• กองทุนบริหารวิชาการ 
• กองทุนกิจการนิสิต/นักศึกษา 
• กองทุนสินทรัพยถาวร  
• กองทุนอื่นๆ 
 

5. รวมเงิน ยอดรวมของทุกกองทุนในแตละรายการ 
6. รวมสินทรัพย ยอดรวมในหมวดสินทรัพย แยกตามกองทุน 
7. รวมหนี้สิน ยอดรวมในหมวดหนี้สิน แยกตามกองทุน 
8. รวมสวนของทุน ยอดรวมในหมวดทุน แยกตามกองทุน 
9. รวมหนี้สินและทุน ผลรวมระหวางของหมวดหนี้สินและหมวดทุน แยกตามกองทุน 

(ยอดรวมที่คํานวณไดตองเทากับยอดรวมสินทรัพย) 
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7.2.32 KK-GL-OR-28 :   งบรายได-คาใชจาย –กองทุน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง โดย

แสดงรายละเอียดบัญชีรายไดและบัญชีคาใชจายที่เกิดขึ้นแยกตาม
กองทุนและเปรียบเทียบวามีผลกําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด   

ผูใช : ผูบริหาร, งานบัญชี, งานวางแผนและประเมินผล 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน แหลงเงินที่ตองการแสดงงบรายได-คาใชจาย  

(เงินงบประมาณ/เงินรายได  กรณีไมระบุจะแสดงทั้งเงิน
งบประมาณและเงินรายได) 

2. ประจํางวด งวดที่ตองการแสดงขอมูลรายงานประกอบงบดุล 
สวนรายการเงินรับฝากรอจายคืน  
3. รายการ ช่ือบัญชีตามที่ไดกําหนดไวในผังบัญชี (หมวดรายไดและหมวด

คาใชจาย) ที่ตองการใหแสดงในงบ 
4. จํานวนเงิน (บาท) ยอดเงินในบัญชีแยกประเภทแตละบัญชี ตามงวดที่ระบุ โดยแสดง

ขอมูลแยกตามกองทุน ไดแก  
• กองทุนทั่วไป 
• กองทุนเพื่อการศึกษา 
• กองทุนวิจัย 
• กองทุนบริหารวิชาการ 
• กองทุนกิจการนิสิต/นักศึกษา 
• กองทุนสินทรัพยถาวร 
• กองทุนอื่นๆ 
 

5. รวมรายได ยอดรวมจํานวนเงินของรายได  แยกตามกองทุน 
6. รวมคาใชจาย ยอดรวมจํานวนเงินของคาใชจาย แยกตามกองทุน 
7. รวมรายได/(คาใชจาย) ที่ไมเกิดจาก

การดําเนินงาน 
ยอดรวมจํานวนเงินและสัดสวนเปอรเซ็นตของรายไดและ
คาใชจายที่ไมไดเกิดจากการดําเนินงาน  แยกตามกองทุน 

8. รายไดสูง /(ตํ่า) กวาคาใชจาย ผลตางระหวางยอดรวมรายได หักยอดรวมคาใชจาย แยกตาม
กองทุน 
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7.2.33 KK-GL-OR-29 :   งบกระแสเงินสด - กองทุน 
วัตถุประสงค : เพื่อแสดงถึงสถานะทางการเงินขององคกรดวยรายการไดมาและ

ใชไปของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน ในรอบ
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  โดยแยกตามกองทุน 

ผูใช : ผูบริหาร, งานบัญชี 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน แหลงเงินที่ตองการแสดงขอมูล (เงินงบประมาณ/เงินรายได) 
2. ประจําเดือน งวดเดือนที่ตองการแสดงขอมูล 
สวนรายการเงินรับฝากรอจายคืน  
3. รายการ รายการเงินสดรับ-จาย ซึ่งเปนรายการที่สอดคลองกับช่ือบัญชียอย

ในที่ระบุไวในผังบัญชี 
4. จํานวนเงิน  เงินสดรับ-จายตามรายการ ตามงวดที่ระบุ  โดยแสดงขอมูลแยก

ตามกองทุน ไดแก  
• กองทุนทั่วไป 
• กองทุนเพื่อการศึกษา 
• กองทุนวิจัย 
• กองทุนบริหารวิชาการ 
• กองทุนกิจการนิสิต/นักศึกษา 
• กองทุนสินทรัพยถาวร 
• กองทุนอื่นๆ 
 

5. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน ผลตางระหวางเงินสดรับและเงินสดจายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ดําเนินงาน ตามงวดที่ระบุ แยกตามกองทุน 

6. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน ผลตางระหวางเงินสดรับและเงินสดจายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
ลงทุน เชน ซื้อ-ขายสินทรัพย และเงินลงทุน ตามงวดที่ระบุ แยก
ตามกองทุน 

7. เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน ผลตางระหวางเงินสดรับและเงินสดจายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหา
เงิน เชน กูเงินและชําระเงินกู  ตามงวดที่ระบุ แยกตามกองทุน 

8. เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น/(ลดลง) ยอดบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
แยกตามกองทุน 

9. ยอดยกมา ยอดบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ยกยอดมาจากรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่แลว แยกตามกองทุน 
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ขอมูล คําอธิบาย 
10. ยอดยกไป ยอดบัญชีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดที่ยกยอดไปรอบ

ระยะเวลาบัญชีหนา โดยคํานวณจากเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดตนงวด บวกเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสุทธิที่
เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น แยกตามกองทุน 
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รายงานโอนขอมูลใหกับระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
7.2.34 KK-GL-OR-30 : รายงานคาใชจายประจํางวดเดือน ตามภารกิจ 

วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนการสงขอมูลใหกับระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม โดย
แสดงตามภารกิจซึ่งระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรมจะนําไปใชใน
การคํานวณตนทุนตอไป 

ผูใช : งานบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คณะ/หนวยงาน(มข) แสดงชื่อคณะหนวยงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เกิดคาใชจาย

นั้นๆ  
2. ประจํางวด งวดเดือนที่เกิดคาใชจายนั้นๆ 
สวนรายการเงินรับฝากรอจายคืน  
3. คาใชจาย รายการคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นในงวดเดือนนั้นๆ 
4. ดานการบริหาร จํานวนเงินที่ใชจายในดานการบริหาร 
5. การผลิตบัณฑิต/จัดการศึกษา จํานวนเงินที่ใชจายในการผลิตบัณฑิต/จัดการศึกษา 
6. ดานบริการวิชาการ จํานวนเงินที่ใชจายในดานบริการวิชาการ 
7. ดานศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนเงินที่ใชจายในดานศิลปะและวัฒนธรรม 
8. ดานการวิจัย จํานวนเงินที่ใชจายในดานการวิจัย 
9. รวม (column) รวมจํานวนเงิน ตามรายการคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้น 
10. รวม (row) รวมจํานวนเงินตามรายการหมวดตางดังนี้ 

• ดานการบริหาร 
• การผลิตบัณฑิต/จัดการศึกษา 
• ดานบริการวิชาการ 
• ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
• ดานการวิจัย 
• รวมทั้งหมดทุกดาน 
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7.2.35 KK-GL-OR-31 : รายงานคาใชจายประจํางวดเดือน ตามภารกิจและหนวยงาน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนขอมูลใหกับระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม โดยแสดง

ตามภารกิจและหนวยงานซึ่งระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรมจะ
นําไปใชในการคํานวณตนทุนตอไป 

ผูใช : งานบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ภารกิจ แสดงใหทราบวารายงานฉบับนี้เปนคาใชจายของภารกิจใด 
2. ศูนย/สภาบัน/สํานัก/คณะ แสดงใหทราบวารายงานฉบับนี้เปนคาใชจายของหนวยงานไหน 
3. ประจํางวดเดือน แสดงใหทราบวาเปนรายงานประจํางวดที่ไร 
สวนรายละเอียดอื่นๆ  
4. คาใชจาย รายการคาใชจายตางๆ 
5. หนวยงาน/งาน แสดงชื่อหนวยงานที่ระบุวาตองการทํารายงาน และแยกยอย

ออกเปนงานในหนวยงานนั้น เชนจากตัวอยางรายงานจะเปน
รายงานของ สํานักงานอธิการบดี ดังนั้นงานในหนวยงานนี้จะปะ
กอบไปดวย 
• กองกลาง 
• กองคลัง 
• กองการจาหนาที่ 
• กองอาคารและสถานที่ 
• กองกิจกรรมนักศึกษา 
• กองบริการการศึกษา 
• กองแผนงาน 

6. รวม (column) เปนการรวมจํานวนเงินของรายการคาใชจายตางๆ ตามงานยอยใน
หนวยงานนั้น ซึ่งจะไดผลรวมคาใชจายของรายการคาใชตางๆของ
หนวยงานนั้น 

7. รวม (row) รวมจํานวนเงินคาใชจาย แบงตามงานยอยของหนวยงานนั้นๆ 
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รายงานโอนขอมูลใหกับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
7.2.36 KK-GL-OR-32 : รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผนงาน 

วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนขอมูลใหกับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
โดยแสดงตามคณะ/หนวยงาน 

ผูใช : งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. คณะ/หนวยงาน (มข) แสดงชื่อคณะ/หนวยงานที่เกิดรายการคาใชจายนั้นๆ 
2. ประจํางวด แสดงใหทราบวาเปนรายงานของงวดประจําเดือนที่เทาไร 
สวนรายละเอียดอื่นๆ  
3. คาใชจาย รายการคาใชจาย 
4. แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา จํานวนเงินที่ใชจายของแผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
5. แผนงานบริการวิชาการแกสังคม จํานวนเงินที่ใชจายของแผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
6. แผนงานบริการรักษาพยาบาล จํานวนเงินที่ใชจายของแผนงานบริการรักษาพยาบาล 
7. แผนงานปองกันและแกไขปญหา

เอดส 
จํานวนเงินที่ใชจายของแผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส 

8. แผนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม จํานวนเงินที่ใชจายของแผนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
9. แผนการวิจัย จํานวนเงินที่ใชจายของแผนการวิจัย 
10. รวม (column) รวมจํานวนเงินตามรายการคาใชจายตางๆ 
11. รวม(row) รวมจํานวนเงินตามแผนงานตางๆ ดังนี้ 

• แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา 
• แผนงานบริการวิชาการแกสังคม 
• แผนงานบริการรักษาพยาบาล 
• แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส 
• แผนงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
• แผนการวิจัย 
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7.2.37 KK-GL-OR-33 : รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามหนวยงาน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนการสงขอมูลใหกับระบบติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผล โดยแสดงตามแผนงาน 
ผูใช : งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แผนงาน วันที่ ที่ตองการสิ้นสุดการใชขอมูลในการทํารายงานเงินรับฝากรอ

จายคืน 
2. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ ช่ือแหลงเงินที่ตองการใชในการรายงานเงินรับฝากรอจายคืน 
3. ประจํางวดเดือน ช่ือหนวยงานที่ตองการใชในการรายงานเงินรับฝากรอจายคืน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. คาใชจาย รายการคาใชจาย 
5. หนวยงาน รายการหนวยงานยอย เชน ถาตองการทํารายงานของสํานักงาน

อธิการบดี จะไดรายการหนวยงานดังนี้ 
• กองกลาง 
• กองคลัง 
• กองการเจาหนาที่ 
• กองอาคารและสถานที่ 
• กองกิจการนักศึกษา 
• กองบริการการศึกษา 
• กองแผนงาน 

6. รวม (column) รวมจํานวนเงินตามรายการคาใชจายตางๆ 
7. รวม (row) รวมจํานวนเงินคาใชจายตามหนวยงานตางๆ 
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รายงานโอนขอมูลใหกับระบบงบประมาณ 
7.2.38 KK-GL-OR-36 : รายงานรายละเอียดเงินรายไดประจํางวด 

วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนขอมูลใหกับระบบงบประมาณ โดยแสดงตามคณะ/
หนวยงาน 

ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานบัญชี 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. กองทุน กองทุนที่ตองการแสดงขอมูล 

(กรณีไมระบุกองทุนจะแสดงขอมูลรวมทุกกองทุน) 
2. แผนงาน วันที่ ที่ตองการสิ้นสุดการใชขอมูลในการทํารายงานเงินรับฝากรอ

จายคืน 
3. ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ ช่ือแหลงเงินที่ตองการใชในการรายงานเงินรับฝากรอจายคืน 
4. ประจํางวดเดือน ช่ือหนวยงานที่ตองการใชในการรายงานเงินรับฝากรอจายคืน 
สวนรายละเอียดอื่นๆ  
5. รายได รายการรายได 
6. หนวยงาน รายการหนวยงานยอย เชน ถาตองการทํารายงานของคณะแพทย

ศาสตร จะไดรายการสาขาวิชา เชน 
• วิทยาศาสตรการแพทย 
• เวชนิทัศน 
• รังสีเทคนิค 
• แพทยศาสตร 
• ศัลยศาสตร 
• สูติศาสตร  เปนตน 

7. รวม (column) รวมจํานวนเงินตามรายการรายไดตางๆ 
8. รวม (row) รวมจํานวนเงินรายไดตามหนวยงานตางๆ 
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8. ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน  
 

8.1 ทะเบียนเอกสารรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-FA-OD-04 ใบโอนออกทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/
คณะหนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-GL-01
 

KK-FA-OD-05 ใบรับโอนทรัพยสินถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/
คณะหนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-GL-01
 

KK-FA-OD-06 ปายติดที่ครุภัณฑ หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/
คณะหนวยงาน 

เมื่อตองการ  CF-GL-01
 

KK-FA-OD-08 ใบขออนุมัติจําหนายทรัพยสิน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/
คณะหนวยงาน 

ทุกๆ6 เดือน หรือ 1 ป  CF-GL-01
 

KK-FN-OD-02 ใบนําสงเงิน งานการเงิน ประจําวัน  CF-GL-01
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8.2 ทะเบียนเอกสารสงออก 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-GL-OD-01 ใบสําคัญรับ งานบัญชี ประจําวัน 
 

CF-GL-01 
CF-GL-02 

KK-GL-OD-02 ใบสําคัญจาย งานบัญชี ประจําวัน 
 

CF-GL-01 
CF-GL-02 

KK-GL-OD-03 ใบสําคัญทั่วไป งานบัญชี ประจําวัน 
 

CF-GL-01 
CF-GL-02 

KK-GL-OD-04 เอกสารประกอบใบสําคัญ-ขอมูลฎีกา งานบัญชี ประจําวัน 
 

CF-GL-01 
CF-GL-02 

KK-GL-OD-05 เอกสารประกอบใบสําคัญ-ขอมูลการจายเช็ค งานบัญชี ประจําวัน 
 

CF-GL-01 
CF-GL-02 

KK-GL-OD-06 เอกสารประกอบใบสําคัญ-รายการหัก ณ ที่จาย งานบัญชี ประจําวัน  CF-GL-01
CF-GL-02 

KK-GL-OD-07 เอกสารประกอบใบสําคัญ-รายละเอียดอื่นๆ งานบัญชี ประจําวัน  CF-GL-01
CF-GL-02 
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8.3 ทะเบียนรายงานรับเขา 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-BG-OR-31 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน งานงบประมาณ ประจําวัน  CF-GL-04
KK-BG-OR-29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน งานงบประมาณ ประจําเดือน  CF-GL-04
KK-BG-OR-30 รายงานรายจายเงินงบประมาณตามแผนงาน งาน หรือโครงการ งานงบประมาณ ประจําป  CF-GL-04
KK-BG-OR-35 งบเดือน (แบบ 2170) งานงบประมาณ ประจําเดือน CF-GL-04 
KK-IN-OR-06 รายงานรายละเอียดการรับวัสดุ งานพัสดุ ประจําวัน  CF-GL-01
KK-IN-OR-07 รายงานรายละเอียดการจายวัสดุ งานพัสดุ ประจําวัน  CF-GL-01
KK-IN-OR-09 รายงานวัสดุที่มีการปรับปรุง งานพัสดุ ประจําวัน  CF-GL-01
KK-AR-OR-09 รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชี งานลูกหนี้ ประจําวัน  CF-GL-01
KK-AV-OR-11 รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชี งานลูกหนี้เงินยืมทดลอง ประจําวัน  CF-GL-01
KK-AP-OR-09 รายงานรายละเอียดการบันทึกบัญชี งานเจาหนี้ ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FN-OR-04 รายงานสรุปการนําฝากเงินประจําวัน งานการเงินรับ/จาย ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FN-OR-06 รายงานสรุปนําสงกองคลัง งานการเงินรับ/จาย ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FN-OR-07 รายงานสรุปรับเงินนําสงจากคณะ งานการเงินรับ/จาย ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FN-OR-12 รายงานสรุปการจายเงินสด ประจําวัน งานการเงินรับ/จาย ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FN-OR-14 รายงานสรุปการจายเช็ค ประจําวัน งานการเงินรับ/จาย ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FN-OR-16 รายงานสรุปการจายผานธนาคาร ประจําวัน งานการเงินรับ/จาย ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FN-OR-17 รายงานรายละเอียดการจายเงินยืมทดรอง ประจําวัน งานการเงินรับ/จาย ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FN-OR-18 รายงานรายละเอียดการจายชําระหนี้ ประจําวัน งานการเงินรับ/จาย ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FN-OR-24 รายงานรายละเอียดการจายเช็คเงินทดรองจาย ประจําวัน งานการเงินรับ/จาย ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FN-OR-29 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร งานการเงินรับ/จาย เมื่อตองการ  CF-GL-04
KK-FN-OR-30 รายงานรายละเอียดเงินฝากระหวางทาง งานการเงินรับ/จาย เมื่อตองการ  CF-GL-04
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-FN-OR-31 รายงานรายละเอียดเช็คที่นําไปขึ้นเงินแลว แตยังไมไดลงบัญชี งานการเงินรับ/จาย เมื่อตองการ  CF-GL-04
KK-FN-OR-32 รายงานรายละเอียดเช็คสั่งจายที่ผูรับยังไมนําไปขึ้นเงิน งานการเงินรับ/จาย เมื่อตองการ  CF-GL-04
KK-FN-OR-33 รายละเอียดที่ธนาคารนําเขาใหแลว แตยังไมไดลงบัญชี งานการเงินรับ/จาย เมื่อตองการ  CF-GL-04
KK-FN-OR-34 รายละเอียดคาธรรมเนียมเชค็เรียกเก็บ งานการเงินรับ/จาย เมื่อตองการ  CF-GL-04
KK-FN-OR-35 รายการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร งานการเงินรับ/จาย เมื่อตองการ  CF-GL-04
KK-FA-OR-01 รายงานแสดงรายละเอียดทรัพยสิน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/คณะหนวยงาน เมื่อตองการ  CF-GL-01
KK-FA-OR-03 รายงานประวัติการโอนทรัพยสินประจําวัน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/คณะหนวยงาน เมื่อตองการ  CF-GL-01
KK-FA-OR-05 รายงานการรับและลงทะเบียนทรัพยสนิถาวร หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/คณะหนวยงาน ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FA-OR-06 รายงานการโอนทรัพยสินประจําวัน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/คณะหนวยงาน ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FA-OR-11 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่ขออนุมัติจําหนาย หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/คณะหนวยงาน ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ป  CF-GL-01 
KK-FA-OR-12 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีขาย หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/คณะหนวยงาน ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FA-OR-13 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีโอน/ขาย หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/คณะหนวยงาน ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FA-OR-14 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการแลกเปลี่ยน หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/คณะหนวยงาน ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FA-OR-15 รายงานแสดงรายการทรัพยสินถาวรที่จําหนายดวยวิธีการแปรสภาพ/ทําลาย หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/คณะหนวยงาน ประจําวัน  CF-GL-01
KK-FA-OR-16 รายงานแสดงรายละเอียดคาเสื่อมราคาประจํางวด หนวยทะเบียนและคลังพัสดุ/คณะหนวยงาน เมื่อตองการ  CF-GL-01
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8.4 ทะเบียนรายงานสงออก 
รายงานการตรวจสอบ 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-GL-OR-01 รายงานใบสําคัญประจําวัน งานบัญชี ประจําวัน 
ตามตองการ 

CF-GL-01 
CF-GL-02 

KK-GL-OR-02 รายงานสรุปการบันทึกบัญชี ตามประเภทใบสําคัญ งานบัญชี ประจําวัน 
ตามตองการ 

CF-GL-01 
CF-GL-02 

KK-GL-OR-03 รายงานการจายเช็ค ตามใบสําคัญ งานบัญชี ประจําวัน 
ตามตองการ 

CF-GL-01 
CF-GL-02 

KK-GL-OR-04 รายงานรายละเอียดฎีกา-งบประมาณ  ตามใบสําคัญ งานบัญชี ประจําวัน 
ตามตองการ 

CF-GL-01 
CF-GL-02 

KK-GL-OR-05 รายงานรายละเอียดฎีกา-งบกลาง ตามใบสําคัญ งานบัญชี ประจําวัน 
ตามตองการ 

CF-GL-01 
CF-GL-02 

 
รายงานเงินรายไดแผนดิน 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-GL-OR-06 รายงานเงินรายไดแผนดิน งานบัญชี ทุกเดือน  CF-GL-04
KK-GL-OR-07 รายละเอียดเงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บได ป ....... งานบัญชี เมื่อตองการ  CF-GL-04
KK-GL-OR-08 รายละเอียดเงินรายไดแผนดินคางสง ป ....... งานบัญชี เมื่อตองการ  CF-GL-04
KK-GL-OR-09 รายละเอียดเงินรายไดแผนดินนําสง ป ....... งานบัญชี เมื่อตองการ  CF-GL-04
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รายงานสิ้นงวด 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-GL-OR-10 รายละเอียดเงินฝากธนาคาร งานบัญชี ประจําเดือน  CF-GL-04
KK-GL-OR-11 งบทดลอง งานบัญชี ประจําเดือน  CF-GL-04
KK-GL-OR-12 รายงานบัญชีแยกประเภท งานบัญชี ประจําเดือน  CF-GL-04
KK-GL-OR-13 รายงานเงินรับฝากรอจายคืน งานบัญชี ประจําเดือน  CF-GL-04

 
รายงานงบการเงิน-กรมบัญชีกลาง,สตง.,คลังจังหวัด 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-GL-OR-14 งบแสดงฐานะการเงิน งานบัญชี ประจําป CF-GL-04 
KK-GL-OR-15 รายงานประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน งานบัญชี ประจําป  CF-GL-04
KK-GL-OR-16 รายงานประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน รายไดแผนดินรอนําสงคลัง งานบัญชี ประจําป CF-GL-04 
KK-GL-OR-17 งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งานบัญชี ประจําป  CF-GL-04
KK-GL-OR-18 รายงานประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  รายละเอียดรายได งานบัญชี ประจําป  CF-GL-04
KK-GL-OR-19 รายงานประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน  รายละเอียดคาใชจาย งานบัญชี ประจําป CF-GL-04 
KK-GL-OR-20 งบกระแสเงินสด งานบัญชี ประจําป  CF-GL-04
KK-GL-OR-34 รายงานการเงินรายจายงบกลางป งานบัญชี ประจําเดือน CF-GL-04 
KK-GL-OR-35 งบกระแสเงินสด (วิธีทางตรง) งานบัญชี ประจําเดือน CF-GL-04 
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รายงานงบการเงิน-มข. 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-GL-OR-21 งบดุล งานบัญชี ประจําเดือน CF-GL-04 
KK-GL-OR-22 รายงานประกอบงบดุล งานบัญชี ประจําเดือน CF-GL-04 
KK-GL-OR-23 งบรายได - คาใชจาย งานบัญชี ประจําเดือน CF-GL-04 
KK-GL-OR-24 รายงานงบประกอบรายได งานบัญชี ประจําเดือน CF-GL-04 
KK-GL-OR-25 รายงานงบประกอบรายจาย งานบัญชี ประจําเดือน CF-GL-04 
KK-GL-OR-26 งบกระแสเงินสด งานบัญชี ประจําเดือน CF-GL-04 
KK-GL-OR-27 งบดุล - กองทุน งานบัญชี ประจําเดือน CF-GL-04 
KK-GL-OR-28 งบรายได - คาใชจาย  -  กองทุน งานบัญชี ประจําเดือน CF-GL-04 
KK-GL-OR-29 งบกระแสเงินสด - กองทุน งานบัญชี ประจําเดือน CF-GL-04 

 
รายงานโอนขอมูลใหกับระบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-GL-OR-30 รายงานคาใชจายประจํางวดเดือน ตามภารกิจ งานบัญชี ประจําเดือน  CF-GL-06
KK-GL-OR-31 รายงานคาใชจายประจํางวดเดือน ตามภารกิจและหนวยงาน งานบัญชี ประจําเดือน  CF-GL-06
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GL_ระบบบัญชีลักษณะ3มิติ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547  

รายงานโอนขอมูลใหกับระบบติดตามตรวจสอบและประเมิลผล 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-GL-OR-32 รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผนงาน งานบัญชี ประจําเดือน  CF-GL-06
KK-GL-OR-33 รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามหนวยงาน งานบัญชี ประจําเดือน  CF-GL-06

 
รายงานโอนขอมูลใหกับระบบงบประมาณ 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงาน 
จัดทํา 

ความถี ่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-GL-OR-36 รายงานรายละเอียดเงินรายไดประจํางวดเดือน งานบัญชี ประจําเดือน  CF-GL-06
 
 



 

 

 

 

การใหรหัสขอมลู 
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9. การใหรหัสขอมูล 
9.1 การกําหนดรหัสบัญชี 

 X   X   X   XX  XX     
บัญชียอยใน L1 เชน   บัญชีเงินสด,เงินทดรองราชการ 

 
        บัญชียอยใน L2 เชนบัญชี เงินสดในมือ ,เงินฝากธนาคาร,เงินฝากคลัง 

 
ประเภท   เชน เงินสด และรายการเทียบเทาเงินสด ,ลูกหนี้ 

 หมวดยอย   เชนหมวดสินทรัพยหมุนเวียน, หมวดเงินลงทุนระยะยาว 
    หมวดหลัก เชน หมวดสินทรัพย,หมวดหนี้สิน 

ตัวอยาง   1110101,1110102  

9.2 รหัสเอกสารใบสําคัญ 
        X -  XXXX  - XX  - XXX     

 Running โดยเร่ิมใหมทุกตนเดือน 
งวดที่บันทึกบัญชี 

ป พ.ศ. ปงบประมาณ 
ประเภทใบสําคัญ (1=รับ , 2=จาย  , 3=ทั่วไป) 

  

ตัวอยาง 1-2547-01-001 
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10. เอกสารอางอิง 
10.1 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตัวอยางการปฏิบัติตามตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ 

การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/
สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สาํนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, สวนวิเคราะห
งบประมาณ.   

10.2  ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
กองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ สาํหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ เลมที่
(1). สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, สวนวิเคราะห
งบประมาณ. 

10.3 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544).คูมือการบัญชี ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูบริหาร ใน
มหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศึกษา, 
สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.4 ผังบัญชีมาตรฐาน สําหรับหนวยงานภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
10.5 มหาวิทยาลัยขอนแกนกับการพัฒนามาตรฐานการจัดการทางการเงิน. รายงานการพัฒนาระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ระบบพัสดุ ระบบการเงิน ระบบบัญชีกองทุน ลักษณะ3 มิติ 
เกณฑคงคาง และระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2545 –2546 
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11. อภิธานศัพท 
คําศัพท ความหมาย 

1. KPI Key Performance Indicator   ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด 
2. Lot Number Lot ของวัสดุที่รับเขาคลังพัสดุ  
3. กบข. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
4. กลุมวัสดุ กลุมที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  
5. กสจ. เงินที่สมาชิกจายสะสมเขากองทุนฯใหสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน ขณะนี้

อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 
6. กองทุน กลุมของเงินทุนที่แบงเพื่อใหมีความชัดเจนในการใชทรัพยากรสําหรับแต

ละ พันธกิจในการดําเนินงาน 

7. กันเงิน เงินงบประมาณที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณนั้นๆ 
จําเปนตองกันเงินงบประมาณนั้นไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป 

8. การจาง ใหความหมายรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฏหมาย
แพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของ
สวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทาง
ไปราชการตามกฏหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การ
จางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงานและการจางแรงงานตาม
ประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย 

9. การจางที่ปรึกษา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุม
งานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมณ 

10. การจางออกแบบและควบคุม
งาน 

การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการ
ดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

11. การซื้อ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเน่ืองอื่นๆ 
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

12. กิจกรรม การกระทําที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการ ใหเปนผลได หรือผลลัพธ
(Output) หรือสิ่งที่ตองการคิดตนทุน เนื่องจาก กิจการไดใชทรัพยากร
หลายประเภทลงไปในกิจกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดเกิดขึ้นเพื่อให
ไดตัวผลิตภัณฑ จึงตองคํานวณตนทุนของกิจกรรมเขาไปในตัวผลิตภัณฑ 
ตามสัดสวนของการใชกิจกรรมเหลานั้น 
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13. เกณฑเงินสด (Cash Basis) วิธีการบัญชีที่บันทึกรายไดและคาใชจายเมื่อไดรับเงินหรือจายเงินไปจริง 

ทั้งนี้โดยไมคํานึงถึงงวดเวลาที่เกี่ยวของของเงินที่ไดรับมาหรือจายไปนั้น 
14. เกณฑพึงรับพึงจาย/เกณฑสิทธิ

(Accrual Basis) 
วิธีการบัญชีที่ใชเปนหลักในการพิจารณาบันทึกรายไดและคาใชจายใหอยู
ในงวดเวลาตางๆ โดยคํานึงถึงรายไดที่พึงรับและคาใชจายที่พึงจาย เพื่อให
แสดงผลการดําเนินงานของแตละงวดเวลานั้นอยางเหมาะสม ทั้งนี้โดยไม
คํานึงถึงรายรับและรายจายเปนเงินสดวา ไดมีเงินมาแลวหรือจายเงินไป
แลวหรือไมตามเกณฑเงินสด 

15. คาจางชั่วคราว เงินที่จายเปนคาแรงงานสําหรับการทํางานปกติแกลูกจางชั่วคราว 
16. คาจางประจํา เงินที่จายเปนคาจางใหแกลูกจางประจําของสวนราชการโดยมีอัตรา

กําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจํางวดรวมทั้งเงินที่
กระทรวงการคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําเดือนและเงินเพิ่ม
อื่นที่จายควบกับคาจางประจํา เชน คาจางการสอน คาจางพนักงาน 

17. คาใชจาย จํานวนเงินหรือสินทรัพยที่ไดจาย หรือจะจาย เพื่อชําระคาบริการหรือ
สินทรัพย 

18. คาใชจายตัดบัญชี มูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชีหนึ่งๆตาม
หลักการบัญชี เชน การตัดบัญชีคาใชจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

19. คาใชจายอื่น รายจายซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใดดังกลาวขางตน 
20. คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) 

รวมทั้งรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาธรรมเนียม คาซอมแซม 
และคาบํารุงรักษา 

21. คาตอบแทน เงินที่จายตอบแทนสําหรับผูที่ปฏิบัติงานให นอกจากเงินเดือน คาจางและ
เงินสวัสดิการ 

22. คาวัสดุ รายจายเพื่อซื้อหรือจางทําสิ่งของซึ่งโดยสภาพยอมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือ
สลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อการบํารุงรักษาหรือ
ซอมแซมทรัพยสิน 

23. คาสาธารณูปโภค รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสาธารณูปโภค 

24. คาเสื่อมราคา มูลคาของสินทรัพยถาวรที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชี 

25. คาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยถาวรที่มีตัวตนที่สะสมมา จนถึงงวด
บัญชีปจจุบัน 

26. โครงการ/หลักสูตร กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตาม
วัตถุประสงคที่วางไว โดยมีแผนงานและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจน
รวมทั้งมีระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน 

27. งบกระแสเงินสด รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงการไดมาและการใชไปของเงินสดและ
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รายการเทียบเทาเงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบงเปน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาเงิน 

28. งบจัดสรร ยอดเงินที่ไดมาจากการจัดตั้งงบประมาณประจําปและผานการอนุมัติจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ 

29. งบดุล รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง
หลังจากปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และ
สวนของเจาของ 

30. งบทดลอง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีของ
กิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงวา การบันทึกรายการบัญชีดานเด
บิตและเครดิตของบัญชีตางๆ เปนไปตามระบบบัญชีคู ซึ่งจะเปนการชวย
ในการทํางบการเงินของแตละงวด 

31. งบประมาณ แผนงานประจําปที่จัดทําเปนตัวเลขและตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานทุกดานของคณะฯ และแสดงทั้งดานประมาณการรับและดาน
ประมาณการจาย 

32. งบรายได-คาใชจาย รายงานแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุป
ใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของงวดเวลานั้นแลวจะมีผล
กําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

33. งาน กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตาม
วัตถุประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่องและ
ไมไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว 

34. งานบัญชีเจาหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีเจาหนี้ 

35. งานบัญชีลูกหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้ 

36. งานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

37. งานระหวางกอสราง งานที่ทําหรือสรางสําเร็จบางสวน และตองทําหรือสรางเพิ่มเติมกอนที่จะ
ใชงานได 

38. เงินงบกลาง งบประมาณแผนดินที่หนวยงานราชการมิไดมีการจัดทําคําของบประมาณ
ไว และสํานักงบประมาณมิไดจัดสรรเงินมาให  หนวยราชการใดตองการ
ใชก็สามารถตั้งฎีกาเบิกได  โดยทั่วไปจะเปนการเบิกในหมวดคา
สวัสดิการ (คาเลาเรียนบุตร, คารักษาพยาบาล, คาชวยเหลือบุตร), เงิน
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สมทบกองทุน กบข., เงินสมทบกองทุน กสจ. เปนตน 

39. เงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณที่หนวยงานราชการไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
เปนรายป โดยจะตองมีการจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานัก
งบประมาณลวงหนา 

40. เงินชดเชย เงินที่รัฐบาลจายใหสมาชิกในอัตรารอยละ 2 ของเงินเดือนเปนประจําทุก
เดือนโดยเงินชดเชยจะจายใหแกสมาชิกที่ออกจากราชการ ซึ่งมีสิทธิรับ
และเลือกรับบํานาญเทานั้น 

41. เงินเดือน เงินเดือนอัตราปกติตามที่กําหนดจาย สําหรับการปฏิบัติงานในระยะเวลา
ปกติ 

42. เงินบํานาญ บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ และหมายความ
รวมถึงเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมดวย 

43. เงินประกัน เงินสดหรือเช็ค ที่ใชเปนหลักประกันครุภัณฑ หรือ งานจางที่ระบุไวตาม
สัญญา โดยจะตองคืนเงินนี้ใหกับผูที่นําเงินมาประกันเมื่อเสร็จสิ้นสัญญา
งานจางนั้นๆ 

44. เงินประจํางวด เปนเงินที่ไดรับจากการขออนุมัติเงินประจํางวดโดยมีการแบงจายจากงบ
จัดสรรเปนงวด ๆ  

45. เงินประจําตําแหนง เงินประจําตําแหนงตามกฎหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
รายจายเพื่อปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจํา โดยไมมีกําหนดเวลาตามอัตรา 

46. เงินรายได เงินรายไดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มาจากการดําเนินงาน 

47. เงินลงทุนระยะยาว หลักทรัพยหรือสินทรัพยที่ซื้อโดยมีวัตถุประสงคเพื่อหาประโยชนจาก
การลงทุนนั้น ซึ่งมีระยะเวลาเกินกวา 1 ป และไมมีความตั้งใจจะขาย เชน 
เงินรวมลงทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย 

48. เงินสมทบ เงินที่รัฐบาลจายสมทบเขากองทุนฯ ใหสําหรับสําหรับสมาชิกที่สะสมเงิน 
ขณะนี้อยูในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนเปนประจําทุกเดือน 

49. เงินสะสม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจางประจําในสวนของราชการ 

50. เงินโอนระหวางกองทุน เงินที่โอนจากกองทุนหนึ่งไปอีกกองทุนหนึ่ง 

51. เจาหนี้ บุคคลผูมีสิทธิเรยีกรองใหคณะฯ ชําระหนี้คืนแกตน 

52. ชนิดทรัพยสินถาวร ชนิดทรัพยสินถาวรที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 

53. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอยที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 
54. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

55. ดอกเบี้ยรับและรายไดจากการ รายไดจากการนําเงินฝากสถาบันการเงินหรือรายไดจากการนําเงินไป
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ลงทุน ลงทุนในโครงการตางๆ 

56. ตัวผลักดันตนทุน/ตัวแปร ปจจัยที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรม และตนทุนของกิจกรรม 
ดังนั้นการระบุตัวผลักดันตนทุน จึงพิจารณาจากปจจัยตางๆ ที่กําหนด
ปริมาณงาน(Work load) และความพยายาม(Efforts) ที่เกิดขึ้น เพื่อ
ประกอบกิจกรรมนั้น ใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ ในทางทฤษฎีจะแบงตัว
ผลักดันตนทุนเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

• ตัวผลักดันทรัพยากร หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปน
ตัวกําหนดสัดสวนการใชทรัพยากรตางๆเขาไปในหนวยงานที่
ประกอบกิจกรรมตางๆ  

• ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปน
ตัวกําหนดสัดสวนการใชกิจกรรมตางๆเขาไปกับผลิตภัณฑ หรือ
สิ่งที่ตองการคิดตนทุน ปกติจะพิจารณาความสัมพันธที่เปนเหตุ
เปนผล(Casual Relationship) ระหวางกิจการที่ใชไปกับสิ่งที่
ตองการคิดตนทุน 

57. ที่ดิน ที่ดินในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ ์
58. บัญชีถือจาย บัญชีเลขที่อัตราทั้งหมดของคณะฯ (เลขที่อัตราที่มีคนครอง, อัตราวางไมมี

เงิน, อัตราวางมีเงิน) , อัตราเงินเดือนของปกอน ปปจจุบัน และป ถัดไป, 
ระดับ, ตําแหนง 

59. ประจํางวด รอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเปนวัน เดือน ไตรมาส หรือ ป
ก็ได 

60. ประเภททรัพยสินถาวร ประเภทที่ใชในการจัดแบงทรัพยสินถาวร 
61. ประเภทวัสดุ ประเภทที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

62. ผลผลิต เปนหัวขอระบุรายละเอียดของแตละตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัด วาดําเนินงาน
กิจกรรมนั้นๆ จะไดอะไรบาง 

63. ผลลัพธ คือ สิ่งที่ไดจากการผลิตผลิตภัณฑ เชน นักศึกษา คนไข 

64. ผลิตภัณฑ สิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย 

65. ผูกพัน เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการผูกพันจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดยการผูกพัน 
มี 2 แบบ คือ  
• การผูกพันทั่วไป  
• การผูกพันเพิ่มเติม 

66. ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของ
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คําศัพท ความหมาย 
รวมกัน ราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองานเพื่อ

รับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวน
ราชการ  

67. แผนงาน/โครงการ กลุมของงาน โครงการที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสัมพันธกัน ซึ่งจะ
เปนสวนชวยใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและนโยบาย
ที่กําหนดไว 

68. พัสดุ วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือสมาคมนัก
บริหารพัสดุแหงประเทศไทย การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกู
จากตางประเทศ 

69. ภาระผูกพันคงคาง ยอดเงินของการอนุมัติในปงบประมาณทั้งหมด หัก ยอดเงินการวางฎีกา
ในปงบประมาณทั้งหมด 

70. รหัสกองทุน รหัสที่ระบุถึงกองทุนเพื่อนําเงินทุนของกองทุนนั้นไปใชในการ
ดําเนินงานแตละกิจกรรม 

71. รหัสประจําทรัพยสิน รหัสที่ใชประจําทรัพยสิน  ซึ่งประกอบดวย  รหัสประเภททรัพยสินถาวร, 
รหัสชนิดทรัพยสินถาวร, รหัสชนิดทรัพยสินถาวรยอย 

72. รหัสแผนงาน รหัสที่ระบุถึงแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดําเนินการในแตละ
รายการ 

73. รหัสหนวยงาน รหัสที่ระบุถึงหนวยงานที่รับผิดชอบรายการที่เกิดขึ้น 

74. ระบบตนทุนรายกิจกรรม  การวัดคาตนทุน และผลการปฏิบัติงาน อันเกิดจากการใชทรัพยากรไปใน
กิจกรรมตางๆของมหาวิทยาลัย เพื่อใหบรรลุเปาหมาย คือพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย ในรูปของสิ่งที่ตองการคิดตนทุน(Cost object) 

75. รายไดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนและงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล 

76. รายไดเงินอุดหนุนจากแหลงอื่น เงินและสินทรัพยที่ไดรับอุดหนุนจากแหลงอื่น 

77. รายไดจากการจัดการศึกษา รายไดจากการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆของคณะ 

78. รายไดจากการบริหารสินทรัพย รายไดที่เกิดขึ้นจากการนําสินทรัพยของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน 
เชนรายไดจากการใหใชสถานที่ในมหาวิทยาลัย 

79. รายไดจากการรับบริจาค รายไดจากการที่มีผูนําเงินมาบริจาคใหแกสถาบันอุดมศึกษา 

80. รายไดจากการใหบริการ
วิชาการ 

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ เชน การฝกอบรม การทําวิจัยและ
การใหคําปรึกษา เปนตน 
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คําศัพท ความหมาย 

81. รายไดอื่น รายไดนอกเหนือจากที่กลาวไวขางตน 

82. ลูกหนี้ บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ เชน ลูกหนี้
นักศึกษา ลูกหนี้คาเชา คาน้ํา คาประปา เปนตน 

83. ลูกหนี้เงินยืมทดรอง บุคคลผูเปนหนี้ และมีหนาที่ตองชําระหนี้คืนมหาวิทยาลัยฯ ในสวนของ
เงินยืมทดรอง 

84. สินทรัพยถาวร ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง อุปกรณหรือสินทรัพยอันมีลักษณะคงทนที่
ใชในการดําเนินกิจการและใชไดนานกวา 1 ป โดยมิไดมีไวเพื่อขาย 

85. สินทรัพยหมุนเวียน เงินสดหรือสินทรัพยอื่นที่มีเหตุผลหรือคาดหมายไดวาจะเปลี่ยนเปนเงิน
สดหรือขายหรือใชหมดไประหวางรอบระยะเวลาการดําเนินงานปกติ 

86. สินทรัพยอื่น สินทรัพยที่ไมอาจจัดเขาเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือสินทรัพยถาวรได 

87. หนวยงาน กลุมของผูปฏิบัติงานที่แบงเพื่อแยกหนาที่และความรับผิดชอบในแตละ
ดาน 

88. หนวยงานปฏิบัติการ หนวยงานที่ปฏิบัติงานหลัก ที่ใหผลผลิตโดยตรงของ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

89. หนี้สินระยะยาว หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาชําระคืนเกินกวา 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

90. หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินซึ่งมีระยะเวลาการชําระคืนภายใน 1 ป (รอบระยะเวลาบัญชี) 

91. หนี้สินอื่น หนี้สินที่ไมอาจจัดเขาเปนหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะยาวดังกลาว
ขางตนได 

92. หมวดรายจาย กลุมคาใชจายตางๆที่มีนําคาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  ซึ่งการจัดกลุม
นี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวดเงินเดือน, หมวด
คาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, หมวดคาใชสอย, 
หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุภัณฑ, หมวดที่ดิน 
สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

93. หมวดรายจาย-รายการจาย รายจายตางๆ ที่อยูภายใตหมวดรายจาย 

94. หมวดรายรับ/รายจาย กลุมรายได/คาใชจายตางๆที่มีนํารายได/คาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  
ซึ่งการจัดกลุมนี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวด
เงินเดือน, หมวดคาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, 
หมวดคาใชสอย, หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคา
ครุภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจาย
อื่นๆ 
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คําศัพท ความหมาย 

95. แหลงเงินทุน ในการใชงบประมาณจะตองมีแหลงเงินทุน เชน 
•  เงินงบประมาณแผนดิน 
• เงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
•เงินอุดหนุนอื่น  ๆ 

96. อนุมัติเงินงบประมาณ การอนุมัติตัดยอดงบประมาณเพื่อสามารถนําไปดําเนินการเบิกจายและ
จัดซื้อจางตอไป 

97. อนุมัติหลักการ เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการอนุมัติหลักการจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดย
การอนุมัติหลักการ มี 2 แบบ คือ  
• การอนุมัติหลักการจากการจัดทําแผน  
• การอนุมัติหลักการเพิ่มเติมในรายละเอียด 

98. อาคารและสิ่งปลูกสราง อาคารและสิ่งปลูกสรางที่นํามาใชประโยชนในการดําเนินการ  ทั้งใน
สวนที่มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ ์

 
 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รูปแบบเอกสาร 



หนา : 99/99

เลขที่.................... วันที่ : dd/mm/yy

รหัสแผนงาน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..
รหัสหนวยงาน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..
รหัสกองทุน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..
รหัสแหลงเงิน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..

เลขที่อางอิง : ………….. วันที่อางอิง : dd/mm/yy

รับจาก : ………………………………………………………………………………………………………………………
คําอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………

งานบัญชีกองคลัง มข.
ใบสําคัญรับ

สําหรับงานบัญชี

รวม

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

ผูบันทึกบัญชี
...../...../.....

..............................
(..............................)
ผูอนุมัติลงบัญชี
...../...../........../...../.....

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

ผูตรวจสอบ
...../...../.....

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

ผูจัดทํา

เดบิต เครดิตภาควิชา/งาน เลขที่บัญชีชื่อบัญชี

KK-GL-OD-01 เอกสารสงออก



หนา : 99/99

เลขที่.................... วันที่ : dd/mm/yy

รหัสแผนงาน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..
รหัสหนวยงาน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..
รหัสกองทุน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..
รหัสแหลงเงิน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..

เลขที่อางอิง : ………….. วันที่อางอิง : dd/mm/yy

จายใหแก : ………………………………………………………………………………………………………………………
คําอธิบาย : ………………………………………………………………………………………………………………………

...../...../..... ...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....
ผูจัดทํา ผูตรวจสอบ ผูอนุมัติลงบัญชี ผูบันทึกบัญชี

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

สําหรับงานบัญชี
.............................. .............................. .............................. .................................

รวม

เครดิต

งานบัญชีกองคลัง มข.
ใบสําคัญจาย

ภาควิชา/งาน ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต

KK-GL-OD-02 เอกสารสงออก



หนา : 99/99

เลขที่.................... วันที่ : dd/mm/yy

รหัสแผนงาน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..
รหัสหนวยงาน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..
รหัสกองทุน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..
รหัสแหลงเงิน : xxxx : xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx / xxxxxxxxx…………………..

เลขที่อางอิง : ………….. วันที่อางอิง : dd/mm/yy

คําอธิบาย

...../...../..... ...../...../..... ...../...../..... ...../...../.....
ผูจัดทํา ผูตรวจสอบ ผูอนุมัติลงบัญชี ผูบันทึกบัญชี

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

สําหรับงานบัญชี
.............................. .............................. .............................. .................................

รวม

เครดิต

งานบัญชีกองคลัง มข.
ใบสําคัญทั่วไป

ภาควิชา/งาน ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี เดบิต

KK-GL-OD-03 เอกสารสงออก



เลขที่ฎีกา เลขที่คลังรับ หมวดรายจาย จํานวนเงิน หมายเหตุ
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx   xxxxxxxxxxxxxxx 99,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รวม 99,999,999.00

เอกสารประกอบใบสําคัญ…
เลขที่ ...................................

ขอมูลฎีกา

หนา : 99/99

KK-GL-OD-04 เอกสารสงออก



เลขท่ีบัญชี ธนาคาร/สาขา เลขที่เช็ค วันท่ีเช็ค จํานวนเงิน จายให
xxx-x-xxxxxx-x-x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  /xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy 99,999,999,999.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

99,999,999,999.00

เอกสารประกอบใบสําคัญจาย
เลขท่ี ..........................................

ขอมูลการจายเช็ค

หนา : 99/99

KK-GL-OD-05 เอกสารสงออก



เลขที่ใบรับรอง วันที่ ผูถูกหัก มูลคากอนหัก คาปรับ มูลคาหลังหัก
หัก ณ. ที่จาย (%) (บาท)

xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999.00 99.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00

999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00 999,999,999.00

ภาษีหัก ณ. ที่จาย

เอกสารประกอบใบสําคัญ…
เลขที่ .........................................

รายการหัก ณ. ที่จาย

หนา : 99/99

KK-GL-OD-06 เอกสารสงออก



เอกสารประกอบใบสําคัญ… หนา 99/99
เลขที่ .......................................

รายละเอียดอื่นๆ

รายละเอียด

KK-GL-OD-07 เอกสารสงออก



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปแบบรายงาน 

 

 

 

 

 

 



หนา xx/xx

วันที่ เลขที่ ภาควิชา/งาน เลขที่บัญชี ชื่อบัญชี เดบิต เครดิต
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00  
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00  

รวมตามใบสําคัญ 9,999,999.00  9,999,999.00  
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00  
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00  
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00  
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00  

รวมตามใบสําคัญ 9,999,999.00  9,999,999.00  
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00  
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00  
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00  

รวมตามใบสําคัญ 9,999,999.00  9,999,999.00  

รวมทั้งหมด 9,999,999.00  9,999,999.00  

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานใบสําคัญประจําวัน 
ประเภทใบสําคัญ ...........

ตั้งแตวันที่บันทึกบัญชี  dd/mm/yyyy   ถึง   dd/mm/yyyy
แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…

ระบบ  ……..
ใบสําคัญ

แผนงาน/หนวยงาน/กองทุน
คําอธิบายเลขที่อางอิง

KK-GL-OR-01 รายงานการตรวจสอบ.xls



หนา xx/xx

เลขท่ีบัญชี ช่ือบัญชี ภาควิชา/งาน เดบิต เครดิต
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 9,999,999.00       
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 9,999,999.00       
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 9,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 9,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 9,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 9,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 9,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 9,999,999.00   
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 9,999,999.00   

9,999,999.00       9,999,999.00   

แผนงาน/หนวยงาน/กองทุน

ระบบ  ……../ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปการบันทึกบัญชี ตามประเภทใบสําคัญ 

ประเภทใบสําคัญ ...........

ตั้งแตวันที่บันทึกบัญชี  dd/mm/yyyy   ถึง   dd/mm/yyyy
แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…

KK-GL-OR-02 รายงานการตรวจสอบ.xls



วันท่ีบันทึกบัญชี เลขท่ีใบสําคัญ เลขที่บัญชีธนาคาร ธนาคาร วันท่ีเช็ค เลขที่เช็ค จํานวนเงิน จายให
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxx-x-xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxxxx

dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx

รวมตามใบสําคัญ 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxx-x-xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxxxx

dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx

รวมตามใบสําคัญ 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxx-x-xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxxxx

dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx

รวมตามใบสําคัญ 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxx-x-xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxxxx

dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxx 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxx

รวมตามใบสําคัญ 999,999,990.00
รวมตามวันท่ีบันทึกบัญชี 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการจายเช็ค ตามใบสําคัญ

ตั้งแตวันท่ีบันทึกบัญชี  dd/mm/yyyy   ถึง   dd/mm/yyyy
แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…

หนา xx/xx

KK-GL-OR-03 รายงานการตรวจสอบ.xls



งบบุคลาการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน
วันที่บันทึกบัญชี เลขที่ใบสําคัญ เลขที่ฎีกา เลขที่คลังรับ เงินเดือน/คาจาง คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค รวม ครุภัณฑฯ

dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00

รวมตามใบสําคัญ 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00

xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00

รวมตามใบสําคัญ 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00
รวมตามวันที่บันทึกบัญชี 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00

รวมทั้งหมด 999,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00 9,999,990.00

งบรายจาย
อื่นๆ

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…

มหาวิทยาลัยขอนแกน-กองคลัง
รายงานรายละเอียดฎีกา-งบประมาณ ตามใบสําคัญ

ตั้งแตวันที่บันทึกบัญชี  dd/mm/yyyy   ถึง   dd/mm/yyyy
งบดําเนินงาน

หนา xx/xx

KK-GL-OR-04 รายงานการตรวจสอบ.xls



วันที่บันทึกบัญชี เลขที่ใบสําคัญ เลขที่ฎีกา เลขที่คลังรับ คารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือบุตร คาเลาเรียนบุตร …… รวม
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

รวมตามใบสําคัญ 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

รวมตามใบสําคัญ 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามวันที่บันทึกบัญชี 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

รวมทั้งหมด 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน-กองคลัง
รายงานรายละเอียดฎีกา-งบกลาง ตามใบสําคัญ

ตั้งแตวันที่บันทึกบัญชี  dd/mm/yyyy   ถึง   dd/mm/yyyy
งบกลาง

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…

หนา xx/xx

KK-GL-OR-05 รายงานการตรวจสอบ.xls



แบบง.404 สวนภูมิภาค
ประจําเดือน..............พ.ศ..................... ปงบประมาณ................
กระทรวง............................................ กรม..............................

ลําดับ รหัส ประเภทรายได เดือนนี้ รวมแตตนป เดือนนี้ รวมแตตนป รายไดคางนําสง หมายเหตุ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)-(7)

xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx

รวม 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxx

รายไดแผนดินที่จัดเก็บได รายไดแผนดินนําสงคลัง

รายงานเงินรายไดแผนดิน

KK-GL-OR-06 รายงานเงินรายไดแผนดิน.xls



หนา 99/99

เลขที่เอกสาร วันที่รับเงิน ประเภทรายได จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

999,999,990.00 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดเงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บได ป .......

ต้ังแตวันที่  dd/mm/yyyy  ถึง dd/mm/yyyy

KK-GL-OR-07 รายงานเงินรายไดแผนดิน.xls



หนา 99/99

เลขที่เอกสาร วันที่รับเงิน ประเภทรายได จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

999,999,990.00 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดเงินรายไดแผนดินคางสง ป .......

ณ วันที่.......เดือน............................พ.ศ......................

KK-GL-OR-08 รายงานเงินรายไดแผนดิน.xls



หนา 99/99

เลขที่เอกสาร วันที่นําสงเงิน ประเภทรายได จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxxxxxx xx/xx/xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

999,999,990.00 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดเงินรายไดแผนดินนําสง ป .......

ประจําเดือน.......เดือน............................พ.ศ......................

KK-GL-OR-09 รายงานเงินรายไดแผนดิน.xls



หนา xx/xx

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต
ประเภทเดินสะพัด

ธนาคารไทยพาณิชย  (มข.) 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
1.  บัญชีเลขที่  551-3-00036-1 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (ถนนมะลิวัลย) 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
1.  บัญชีเลขที่  424-6-00107-4 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
2.  บัญชีเลขที่  424-6-01692-6 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
3.  บัญชีเลขที่  424-6-01663-2 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         

ประเภทออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (ถนนมะลิวัลย) 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
1.  บัญชีเลขที่  424-1-45474-7 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
2.  บัญชีเลขที่  424-1-48397-6 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
3. บัญชีเลขที่  424-1-51887-7 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
4. บัญชีเลขที่  424-1-54117-8 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
5. บัญชีเลขที่  424-1-55445-8 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
6. บัญชีเลขที่  424-1-56229-9 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
7. บัญชีเลขที่  424-1-566555-7 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
8. บัญชีเลขที่  424-1-56556-5 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่   31 มกราคม 2547
ยอดยกมา รับ-จาย เดือน มกราคม 2547 ยอดยกไป

ชื่อบัญชีเงินฝาก

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…
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หนา xx/xx

เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายละเอียดเงินฝากธนาคาร

ณ วันที่   31 มกราคม 2547
ยอดยกมา รับ-จาย เดือน มกราคม 2547 ยอดยกไป

ชื่อบัญชีเงินฝาก

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…

9. บัญชีเลขที่  424-1-57097-6 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
10.บัญชีเลขที่  424-1-60961-9 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
11. บัญชีเลขที่  424-1-61581-3 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
12. บัญชีเลขที่  424-1-61582-1 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
13. บัญชีเลขที่  424-1-61584-8 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
14. บัญชีเลขที่  424-1-61196-6 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
15. บัญชีเลขที่  424-1-62884-2 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
16. บัญชีเลขที่  424-1-63094-4 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
17. บัญชีเลขที่  424-1-65502-5 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
18. บัญชีเลขที่  424-1-65848-2 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
19. บัญชีเลขที่  424-1-65849-0 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
20.. บัญชีเลขที่  424-1-65851-2 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
21.. บัญชีเลขที่  424-1-66774-0 9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         

9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         9,999,999.00         
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หนา xx/xx

เลขที่ ชื่อ เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต เดบิต เครดิต
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        

รวม 9,999,999.00       9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00        

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบทดลอง

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…
ปงบประมาณ  yyyy   ตั้งแตงวดที่ xx  ถึง xx

บัญชี ยอดยกมา ประจํางวด ยอดยกไป

KK-GL-OR-11 รายงานสิ้นงวด.xls



เลขที่บัญชี  xxxxxx     เงินสด
วันที่ เลขที่เอกสาร ประเภทใบสําคัญ รายละเอียด ภาควิชา/งาน เดบิต เครดิต คงเหลือ-เดบิท คงเหลือ-เครดิต

dd/mm/yyyy ยอดยกมา 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

รวมการเคลื่อนไหว 999,999,990.00 999,999,990.00

ยอดยกไป 999,999,990.00 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานบัญชีแยกประเภท 

ประจํางวดเดือน   ...........................
แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…

หนา xx/xx
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ลําดับที่ ชื่อคณะ/หนวยงาน(เงินรายได) ยอดยกมาตนป ยอดยกมาเดือนกอน รับเดือนนี้ จายเดือนนี้ ยอดคงเหลือ
ประเภทเงินรับฝาก(เงินงบประมาณ)

xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานเงินรับฝากรอจายคืน

เพียง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2546 
แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…

หนา xx/xx
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หนาที่ x/x

25x2(2547) 25x1(2546)
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 9,999,999.00      9,999,999.00      
ลูกหนี้ 9,999,999.00      9,999,999.00      
เงินใหกูระยะส้ัน 9,999,999.00      9,999,999.00      
รายไดคางรับ 9,999,999.00      9,999,999.00      
สินคาคงเหลือ 9,999,999.00      9,999,999.00      
วัสดุคงเหลือ 9,999,999.00      9,999,999.00      
เงินลงทุนระยะส้ัน 9,999,999.00      9,999,999.00      
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 9,999,999.00      9,999,999.00      

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 9,999,999.00      9,999,999.00      

สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินใหกูระยะยาว 9,999,999.00      9,999,999.00      
เงินลงทุนระยะยาว 9,999,999.00      9,999,999.00      
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 9,999,999.00      9,999,999.00      
สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 9,999,999.00      9,999,999.00      
สินทรัพยที่ไมมีตัวตน 9,999,999.00      9,999,999.00      
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 9,999,999.00      9,999,999.00      

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 9,999,999.00      9,999,999.00      

รวมสินทรัพย 9,999,999.00      9,999,999.00      

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. …  (30 ก.ย. 47)

KK-GL-OR-14 1/2 งบการเงิน-กรมบัญชีกลาง_สตง_คลังจังหวัด.xls



หนาที่ x/x

25x2 25x1
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน

เจาหนี้ 9,999,999.00      9,999,999.00      
คาใชจายคางจาย 9,999,999.00      9,999,999.00      
รายไดรับลวงหนา 9,999,999.00      9,999,999.00      
รายไดแผนดินรอนําสงคลัง 9,999,999.00      9,999,999.00      
เงินทดรองราชการรับจากคลัง 9,999,999.00      9,999,999.00      
เงินรับฝาก 9,999,999.00      9,999,999.00      
เงินกูระยะส้ัน 9,999,999.00      9,999,999.00      
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 9,999,999.00      9,999,999.00      

รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,999,999.00      9,999,999.00      

หนี้สินไมหมุนวียน
เงินทดรองราชการรับจากคลัง 9,999,999.00      9,999,999.00      
เงินรับฝาก 9,999,999.00      9,999,999.00      
รายไดรอการรับรู 9,999,999.00      9,999,999.00      
เงินกูระยะยาว 9,999,999.00      9,999,999.00      
ประมาณการหนี้สิน 9,999,999.00      9,999,999.00      
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 9,999,999.00      9,999,999.00      

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 9,999,999.00      9,999,999.00      

รวมหนี้สิน 9,999,999.00      9,999,999.00      

สินทรัพยสุทธิ 9,999,999.00      9,999,999.00      

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน
ทุน 9,999,999.00      9,999,999.00      
รายไดสูงต่ํากวาคาใชจาย 9,999,999.00      9,999,999.00      
กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน 9,999,999.00      9,999,999.00      

รวม สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 9,999,999.00      9,999,999.00      

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...

KK-GL-OR-14 2/2 งบการเงิน-กรมบัญชีกลาง_สตง_คลังจังหวัด.xls



หนา 99/99

25x2 25x1
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสด 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินทดรองราชการ 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินฝากธนาคาร

เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-รายไดแผนดิน 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินฝากธนาคารอื่นๆ(ระบุช่ือ) 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินฝากคลัง

เงินทุนหมุนเวียน(ระบุช่ือ) 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินฝาก(ระบุช่ือ) 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินนอกงบประมาณอื่นๆ 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา(3เดือน) 99,999,999.00             99,999,999.00             
99,999,999.00             99,999,999.00             

ลูกหนี้
ลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการ 99,999,999.00             99,999,999.00             
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 99,999,999.00             99,999,999.00             
ลูกหนี้จากการขายสินคาและบริการ(สุทธิ) 99,999,999.00             99,999,999.00             
ลูกหนี้เงินยืม

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 99,999,999.00             99,999,999.00             
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             
ลูกหนี้ภาษีของแผนดิน 99,999,999.00             99,999,999.00             
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 99,999,999.00             99,999,999.00             
ลูกหนี้ภาษีของแผนดิน(สุทธิ) 99,999,999.00             99,999,999.00             
ลูกหนี้อ่ืนๆ 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...

KK-GL-OR-15(N) 1/6 งบการเงิน-กรมบัญชีกลาง_สตง_คลังจังหวัด.xls



หนา 99/99

25x2 25x1
เงินใหกู

เงินใหกูระยะส้ัน
เงินใหกู 99,999,999.00             99,999,999.00             
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินใหกู(สุทธิ) 99,999,999.00             99,999,999.00             

เงินใหกูระยะยาว
เงินใหกู 99,999,999.00             99,999,999.00             
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินใหกู(สุทธิ) 99,999,999.00             99,999,999.00             

รายไดคางรับ
รายไดจากเงินงบประมาณคางรับ 99,999,999.00             99,999,999.00             
รายไดแผนดินคางรับ 99,999,999.00             99,999,999.00             
รายไดอ่ืนคางรับ 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             

สินคาคงเหลือ
วัตถุดิบ 99,999,999.00             99,999,999.00             
งานระหวางทํา 99,999,999.00             99,999,999.00             
สินคาสําเร็จรูป 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             

เงินลงทุน
เงินลงทุนระยะส้ัน

เงินฝากธนาคารประเภทประจํา(3-12เดือน) 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดใน 1 ป 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินลงทุนในตราสารทุน 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินลงทุนระยะส้ันอื่นๆ 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...

KK-GL-OR-15(N) 2/6 งบการเงิน-กรมบัญชีกลาง_สตง_คลังจังหวัด.xls



หนา 99/99

25x2 25x1
เงินลงทุนระยะยาว

เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจํา(12เดือนขึ้นไป) 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินลงทุนในตราสารทุน 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินลงทุนโดยวิธีสวนไดเสีย 99,999,999.00             99,999,999.00             
เงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รายไดแผนดินนําสงคลังลวงหนา 99,999,999.00             99,999,999.00             
คาใชจายลวงหนา 99,999,999.00             99,999,999.00             
อ่ืนๆ 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ
ท่ีดิน

ท่ีดินมีกรรมสิทธิ์ 99,999,999.00             99,999,999.00             
(ท่ีดินราชพัสดุในความครอบครอง XX ตร.วา)

อาคาร
อาคาร 99,999,999.00             99,999,999.00             
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 99,999,999.00             99,999,999.00             
อาคารสุทธิ 99,999,999.00             99,999,999.00             

อาคารระหวางกอสราง 99,999,999.00             99,999,999.00             
99,999,999.00             99,999,999.00             

อุปกรณ
ครุภัณฑ 99,999,999.00             99,999,999.00             
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 99,999,999.00             99,999,999.00             
ครุภัณฑ (สุทธิ) 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...

KK-GL-OR-15(N) 3/6 งบการเงิน-กรมบัญชีกลาง_สตง_คลังจังหวัด.xls



หนา 99/99

25x2 25x1
สินทรัพยแสดงโครงสรางพื้นฐาน

ถนน 99,999,999.00             99,999,999.00             
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 99,999,999.00             99,999,999.00             
ถนน(สุทธิ) 99,999,999.00             99,999,999.00             

เขื่อน 99,999,999.00             99,999,999.00             
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 99,999,999.00             99,999,999.00             
เขื่อน(สุทธิ) 99,999,999.00             99,999,999.00             

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ(ระบุประเภท) 99,999,999.00             99,999,999.00             
หัก คาเส่ือมราคาสะสม 99,999,999.00             99,999,999.00             
สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานอื่นๆ(สุทธิ) 99,999,999.00             99,999,999.00             

สินทรัพยโครงสรางพื้นฐานระหวางกอสราง 99,999,999.00             99,999,999.00             
99,999,999.00             99,999,999.00             

สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร 99,999,999.00             99,999,999.00             
หัก คาตัดจําหนายสะสม 99,999,999.00             99,999,999.00             
โปรแกรมคอมพิวเตอร(สุทธิ) 99,999,999.00             99,999,999.00             

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางพัฒนา 99,999,999.00             99,999,999.00             

สิทธิการเชา 99,999,999.00             99,999,999.00             
หัก คาตัดจําหนายสะสม 99,999,999.00             99,999,999.00             
สิทธิการเชา(สุทธิ) 99,999,999.00             99,999,999.00             

สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น(ระบุประเภท) 99,999,999.00             99,999,999.00             
99,999,999.00             99,999,999.00             

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...

KK-GL-OR-15(N) 4/6 งบการเงิน-กรมบัญชีกลาง_สตง_คลังจังหวัด.xls



หนา 99/99

25x2 25x1
เจาหนี้

เจาหนี้คาซื้อสินคาและบริการ 99,999,999.00             99,999,999.00             
เจาหนี้รายจายประเภททุน 99,999,999.00             99,999,999.00             
เจาหนี้อ่ืน 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             

คาใชจายคางจาย
คาสาธารณูปโภคคางจาย 99,999,999.00             99,999,999.00             
อ่ืนๆ(ระบุประเภท) 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             

รายไดรับลวงหนา
รายไดจากเงินงบประมาณรับลวงหนา 99,999,999.00             99,999,999.00             
รายไดแผนดินรับลวงหนา 99,999,999.00             99,999,999.00             
รายไดอ่ืนรับลวงหนา(ระบุประเภท) 99,999,999.00             99,999,999.00             

99,999,999.00             99,999,999.00             
99,999,999.00             99,999,999.00             

สวนทุนและการเปลี่ยนแปลงในสวนทุน
ทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 99,999,999.00             99,999,999.00             

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสะสม 99,999,999.00             99,999,999.00             
ยอดคงเหลือ ณ วันตนงวด 99,999,999.00             99,999,999.00             
บวก รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจาย 99,999,999.00             99,999,999.00             
ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 99,999,999.00             99,999,999.00             

กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน 99,999,999.00             99,999,999.00             
ยอดคงเหลือ ณ วันตนงวด 99,999,999.00             99,999,999.00             
บวก กําไร/ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นของเงินลงทุน 99,999,999.00             99,999,999.00             
ยอดคงเหลือ ณ วันส้ินงวด 99,999,999.00             99,999,999.00             

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
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หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
การค้ําประกัน 9,999,999.00               9,999,999.00               
คาชดเชยความเสียหาย 9,999,999.00               9,999,999.00               
หนี้สินอื่น ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 9,999,999.00               9,999,999.00               

9,999,999.00               9,999,999.00               
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หนา 99/99

ยอดยกมา รายได รายได รายได
ประเภทรายได จากป/เดือนกอน แผนดิน แผนดิน แผนดิน

นําสงคลัง คางสงคลัง
คาขายของเบ็ดเตล็ด 99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          
คาธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          
คาปรับอื่นๆ 99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          
เงินเหลือจายปเกาสงคืน 99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          
เงินชดใชคาเสียหาย 99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          
เงินชดใชคาเสียหาย 99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          
จากการผิดสัญญา,ศึกษา,ดูงาน 99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          
รายไดเบ็ดเตล็ด 99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          
รายไดอื่น 99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          

99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          99,999,999.00          

รายไดแผนดิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ ... เดือน ... พ.ศ. ...
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2547 2546
รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากรัฐบาล :
รายไดจากเงินงบประมาณ 9999999.00 9999999.00
รายไดจากเงินกูของรัฐบาล 9999999.00 9999999.00

รวมรายไดจากรัฐบาล 9999999.00 9999999.00
รายไดจากแหลงอื่น :

รายไดจาการขายสินคาและบริการ 9999999.00 9999999.00
รายไดจากเงินชวยเหลือ 9999999.00 9999999.00
รายไดจากการรับบริจาค 9999999.00 9999999.00
รายไดดอกเบี้ย 9999999.00 9999999.00
รายไดอ่ืน 9999999.00 9999999.00

รวมรายไดจากแหลงอื่น 9999999.00 9999999.00
รวมรายไดจากการดําเนินงาน 9999999.00 9999999.00

คาใชจายจากการดําเนินงาน
คาใชจายดานบุคคลากร 9999999.00 9999999.00
คาใชจายในการดําเนินงาน 9999999.00 9999999.00
คาใชจายเงินอุดหนุน 9999999.00 9999999.00
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 9999999.00 9999999.00
คาใชจายอื่นๆ 9999999.00 9999999.00

รวมคาใชจายจากการดําเนิงาน 9999999.00 9999999.00

รายไดสูง / (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน 9999999.00 9999999.00

ดอกเบี้ยจาย (9999999.00) (9999999.00)
กําไร/(ขาดทุน)จากการจําหนายสินทรัพย(สุทธิ) 9999999.00 9999999.00
กําไร/(ขาดทุน)จากการจําหนายเงินลงทุน(สุทธิ) 9999999.00 9999999.00
กําไร/(ขาดทุน)จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ(สุทธิ) 9999999.00 9999999.00

รวมรายได/(คาใชจาย)ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน 9999999.00 9999999.00

รายไดสูง / (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ 9999999.00 9999999.00
รายการพิเศษ (9999999.00) (9999999.00)

รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ 9999999.00 9999999.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตวันที่ .…dd/mm/yyyy  ถึง dd/mm/yyyy (1/12/2546 -31/12/2546)
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25x2 25x1
รายไดจากเงินงบประมาณ

งบบุคลากร
งบดําเนินการ 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
งบลงทุน 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
งบอุดหนุน 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
งบรายจายอื่นๆ 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
งบกลาง 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

9,999,999.00                  9,999,999.00                  
รายไดจากเงินกูของรัฐบาล

เงินกูจาก (ระบุแหลงเงิน)
โครงการ.............. 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
โครงการ.............. 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

เงินกูจาก (ระบุแหลงเงิน)
โครงการ.............. 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
โครงการ.............. 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

9,999,999.00                  9,999,999.00                  
รายไดจากเงินชวยเหลือ

เงินชวยเหลือจาก (ระบุแหลงเงินชวยเหลือ)
โครงการ.............. 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
โครงการ.............. 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

เงินชวยเหลือจาก (ระบุแหลงเงินชวยเหลือ)
โครงการ.............. 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
โครงการ.............. 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

9,999,999.00                  9,999,999.00                  
รายไดอ่ืน

รายไดจากเงินปนผล 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
อ่ืนๆ (ระบุประเภท) 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

9,999,999.00                  9,999,999.00                  

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ ....
รายละเอียดรายได
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หนา 99/99

25x2 25x1
คาใชจายดานบุคลากร

เงินเดือน 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
คาจาง 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
บําเหน็จ 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
บํานาญ 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
คาใชจายสวัสดิการ 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
อ่ืนๆ (ระบุประเภท) 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

9,999,999.00                  9,999,999.00                  

หนวยงานมีขางราชการ/พนักงาน/เจาหนาที่ .............คน
ลูกจาง ..............คน

ขาราชการบํานาญ ........คน

คาใชจายในการดําเนินงาน
คาตอบแทน 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
คาใชสอย 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
คาวัสดุ 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
คาสาธารณูปโภค 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
อ่ืนๆ (ระบุประเภท) 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

9,999,999.00                  9,999,999.00                  

คาใชจายเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนการปกครองสวนทองถ่ิน 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
เงินชวยเหลือผูประสบภัย 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
อ่ืนๆ (ระบุประเภท) 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

9,999,999.00                  9,999,999.00                  

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ ....
รายละเอียดคาใชจาย

KK-GL-OR-19 1/2 งบการเงิน-กรมบัญชีกลาง_สตง_คลังจังหวัด.xls



หนา 99/99

25x2 25x1
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย

คาเส่ือมราคา
อาคาร 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
อุปกรณ 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
อ่ืนๆ 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

9,999,999.00                  9,999,999.00                  
คาตัดจําหนาย

โปรแกรมคอมพิวเตอร 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
สิทธิการเชา 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
อ่ืนๆ 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

9,999,999.00                  9,999,999.00                  

คาใชจายอื่นๆ
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
หนี้สงสัยจะสูญ 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
หนี้สูญ 9,999,999.00                  9,999,999.00                  
อ่ืนๆ (ระบุประเภท) 9,999,999.00                  9,999,999.00                  

9,999,999.00                  9,999,999.00                  

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ ....
รายละเอียดคาใชจาย
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หนา 99/99

25x2 25x1
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

เงินสดรับ :
จากเงินงบประมาณ 9,999,999.00               9,999,999.00               
จากเงินกูของรัฐบาล 9,999,999.00               9,999,999.00               
จากการขายสินคาและบริการ 9,999,999.00               9,999,999.00               
จากเงินชวยเหลือ 9,999,999.00               9,999,999.00               
จากการรับบริจาค 9,999,999.00               9,999,999.00               
จากรายไดแผนดิน 9,999,999.00               9,999,999.00               
จากดอกเบี้ย 9,999,999.00               9,999,999.00               
รับชําระคืนเงินใหกูยืม 9,999,999.00               9,999,999.00               
จากเงินรับฝาก 9,999,999.00               9,999,999.00               
อ่ืนๆ 9,999,999.00               9,999,999.00               

รวมเงินสดรับ 9,999,999.00               9,999,999.00               

เงินสดจาย :
ดานบุคลากร 9,999,999.00               9,999,999.00               
ในการดําเนินงาน 9,999,999.00               9,999,999.00               
เงินอุดหนุน 9,999,999.00               9,999,999.00               
นําสงเงินรายไดแผนดิน 9,999,999.00               9,999,999.00               
ดอกเบี้ยจาย 9,999,999.00               9,999,999.00               
จายใหกูยืม 9,999,999.00               9,999,999.00               
จายคืนเงินรับฝาก 9,999,999.00               9,999,999.00               
อ่ืนๆ 9,999,999.00               9,999,999.00               

รวมเงินสดจาย (9,999,999.00)              (9,999,999.00)              
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 9,999,999.00               9,999,999.00               

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบกระแสเงินสด 

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ ...
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หนา 99/99

2547 2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ :
จากการขายสินทรัพยถาวร 9,999,999.00               9,999,999.00               
จากการขายเงินลงทุน 9,999,999.00               9,999,999.00               

รวมเงินสดรับ 9,999,999.00               9,999,999.00               

เงินสดจาย :
จากการซื้อสินทรัพยถาวร (9,999,999.00)              (9,999,999.00)              
จาการซื้อเงินลงทุน (9,999,999.00)              (9,999,999.00)              

รวมเงินสดจาย (9,999,999.00)              (9,999,999.00)              
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 9,999,999.00               9,999,999.00               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ :

จากเงินกู 9,999,999.00               9,999,999.00               
จากเงินทดรองราชการ 9,999,999.00               9,999,999.00               

รวมเงินสดรับ 9,999,999.00               9,999,999.00               

เงินสดจาย :
ชําระหนี้เงินกู (9,999,999.00)              (9,999,999.00)              
เงินทดรองราชการจายคืนคลัง (9,999,999.00)              (9,999,999.00)              

รวมเงินสดจาย (9,999,999.00)              (9,999,999.00)              
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,999,999.00               9,999,999.00               

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ 9,999,999.00               9,999,999.00               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด 9,999,999.00               9,999,999.00               
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 9,999,999.00               9,999,999.00               

งบกระแสเงินสด 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแตวันที่ .…dd/mm/yyyy  ถึง dd/mm/yyyy (1/12/2546 -31/12/2546)

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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หนาที่ x/x

(บาท) (%) (บาท) (%) (บาท) (%)

สินทรัพยหมุนเวียน
.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
เงินลงทุนระยะยาว

.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
รวมเงินลงทุนระยะยาว 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

ที่ดิน สิ่งกอสรางและครุภัณฑ
.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

รวมที่ดิน สิ่งกอสรางและครุภัณฑ 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
งานระหวางกอสราง 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
สินทรัพยอื่น

.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
รวมสินทรัพยอื่น 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

รวมสินทรัพย 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบดุล 

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…(คณะ/หนวยงาน/มข.)
ณ วันที่   31 ตุลาคม  2546

กองทุน ……..(กองทุนที่ตองการ/รวม)

รายการ 31 ตุลาคม  2546 31 ตุลาคม 2545 ผลตาง

สินทรัพย
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หนาที่ x/x

(บาท) (%) (บาท) (%) (บาท) (%)

หนี้สินหมุนเวียน
.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

รวมหนี้สินหมุนเวียน 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
หนี้สินระยะยาว 99.00       

.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
รวมหนี้สินระยะยาว 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

หนี้สินอื่นๆ
.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
.............................................................. 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

รวมหนี้สินอื่นๆ 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

รวมหนี้สิน 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

สวนของทุน
ทุนประเดิม 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
ทุนจากการบริจาค 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
สวนเกินทุนจากการบริจาค 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       
ทุนสะสม 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

รวมสวนของทุน 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

รวมหนี้สินและสวนของทุน 9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       9,999,999.00      99.00       

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบดุล

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…(คณะ/หนวยงาน/มข.)
กองทุน ……..(กองทุนที่ตองการ/รวม)

หนี้สินและสวนของทุน

ณ วันที่   31 ตุลาคม  2544
รายการ 31 ตุลาคม  2544 31 ตุลาคม 2543 ผลตาง
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รายการ
(บาท) (%) (บาท) (%) (บาท) (%)

เงินสดในมือ 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     
เงินฝากกองคลัง 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     
เงินทดรองจาย 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     

รวมเงินสดในมือ 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

เงินฝากธนาคาร
เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคาร... 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     
เงินฝากประจํา ธนาคาร... 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     
เงินฝากออมทรัพย ธนาคาร...

ออมทรัพย ธ... 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     
ออมทรัพย ธ... 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     
ออมทรัพย ธ... 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     

เงินฝากสถาบันการเงิน 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     
รวมเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     

รวม เงินสดและเงินฝากธนาคาร 99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     99,999,999.00    99.00     

31 ตุลาคม  2544 31 ตุลาคม 2543 ผลตาง

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานประกอบงบดุล

แหลงเงิน……………หนวยงาน ....................
ณ วันที่   31 ตุลาคม  2544

กองทุน ……..(กองทุนที่ตองการ/รวม)
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รายการ บาท % บาท %
รายไดจากการดําเนินงาน

รายไดจากรัฐบาล :
รายไดจากเงินงบประมาณ 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
รายไดจากเงินกูของรัฐบาล 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        

รวมรายไดจากรัฐบาล 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
รายไดจากแหลงอื่น :

รายไดจาการขายสินคาและบริการ 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
รายไดจากเงินชวยเหลือ 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
รายไดจากการรับบริจาค 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
รายไดดอกเบี้ย 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
รายไดอ่ืน 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
รายไดเงินสมทบเพื่อสังคม 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        

รวมรายไดจากแหลงอื่น 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
รวมรายไดจากการดําเนินงาน 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายดานบุคคลากร 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
คาใชจายในการดําเนินงาน 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
คาใชจายเงินอุดหนุน 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
คาใชจายอื่นๆ 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        

รวมคาใชจายจากการดําเนิงาน 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
รายไดสูง / (ต่ํา) กวาคาใชจายจากการดําเนินงาน 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        

ประจํางวด สะสม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบรายได - คาใชจาย

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…
ตั้งแตท่ีงวด  ...…ถึง  ……...ตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่................................

แผนงาน…….
กองทุน…………..
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รายการ บาท % บาท %
ประจํางวด สะสม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบรายได - คาใชจาย

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…
ตั้งแตท่ีงวด  ...…ถึง  ……...ตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่................................

แผนงาน…….
กองทุน…………..

ดอกเบี้ยจาย (9,999,999.00)       99.00        (9,999,999.00)                99.00        
กําไร/(ขาดทุน)จากการจําหนายสินทรัพย(สุทธิ) 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
กําไร/(ขาดทุน)จากการจําหนายเงินลงทุน(สุทธิ) 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
กําไร/(ขาดทุน)จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ(สุทธิ) 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        

รวมรายได/(คาใชจาย)ที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
รายไดสูง / (ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        

รายการพิเศษ 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
รายไดสูง/(ต่ํา)กวาคาใชจายสุทธิ 9,999,999.00        99.00        9,999,999.00                 99.00        
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บาท % บาท %

รายไดจากเงินงบประมาณ
รายไดจากงบประมาณบุคลากร 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดจากงบประมาณดําเนินงาน 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดจากงบประมาณลงทุน 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดจากงบประมาณอุดหนุน 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดจากงบประมาณรายจายอื่น 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดจากงบประมาณงบกลาง 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        

9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดจากเงินกูของรัฐบาล

รายไดจากเงินกูของรัฐบาล 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดจากการขายสินคาและบริการ

รายไดจากการขายสินคาและบริการ - หนวยงานอื่น 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
 รายไดจากเงินชวยเหลือ

รายไดจากเงินชวยเหลือเพื่อการดําเนินงาน 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดจากเงินชวยเหลือเพื่อการลงทุน 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        

9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดจากการรับบริจาค

รายไดจากการรับบริจาค 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
ดอกเบี้ยรับจากหลักทรัพยตราสารหนี้ 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        

9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        

ประจํางวด สะสม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานงบประกอบรายได

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…
ประจํางวด  .......ตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่................................

กองทุน…………..
แผนงาน…….

รายการ
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บาท % บาท %
ประจํางวด สะสม

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานงบประกอบรายได

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…
ประจํางวด  .......ตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่................................

กองทุน…………..
แผนงาน…….

รายการ

รายไดอื่น
รายไดเงินปนผล 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
กําไรจากบริษัทรวมและบริษัทยอย 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
กําไรจากเงินชดเชยเพื่อบูรณะทรัพยสิน 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
หนี้สูญไดรับคืน 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดอ่ืน - หนวยงานอื่น 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดเงินโอนจากหนวยงานในสังกัด 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        

9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดเงินสมทบเพื่อสังคม

รายไดเงินสมทบประกันสังคม
รายไดเงินสมทบจากนายจาง - หนวยงานอื่น 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดเงินสมทบจากนายจาง 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดเงินสมทบจากลูกจาง 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดเงินสมทบจากรัฐบาล 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        

9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดเงินสมทบเพื่อสังคมอื่น

รายไดเงินสมทบจากนายจาง 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดเงินสมทบจากลูกจาง 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
รายไดเงินสมทบจากรัฐบาล 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        

9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
กําไรจากการจําหนายสินทรัพย

กําไรจากการขายที่ดิน 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        
กําไรจากการขายสินทรัพยอ่ืนนอกจากที่ดิน 9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        

9,999,999.00                  99.00        9,999,999.00  99.00        

KK-GL-OR-24 2/2 งบการเงิน-มข.xls



บาท % บาท %
คาใชจายจากการดําเนินงาน

คาใชจายดานบุคคลากร
เงินเดือนและคาจาง

เงินเดือน 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาจางประจํา 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาจางชั่วคราว 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินประจําตําแหนง 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินเพิ่ม 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาลวงเวลา 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจําผูไดรับคาจางถึงขั้นสูงของตําแหนง 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        

รวมเงินเดือนและคาจาง 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
บําเหน็จบํานาญ

เบี้ยหวัด 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
บํานาญปกติ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
บํานาญพิเศษ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินชวยเหลือรายเดือนผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        

ประจํางวด สะสม
รายการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานงบประกอบรายจาย

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…
ประจํางวด  .......ตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่................................

กองทุน…………..
แผนงาน…….
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บาท % บาท %
ประจํางวด สะสม

รายการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานงบประกอบรายจาย

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…
ประจํางวด  .......ตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่................................

กองทุน…………..
แผนงาน…….

บําเหน็จ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
บําเหน็จตกทอด 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินทดแทนขาราชการพลเรือนวิสามัญ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินบํานาญพิเศษสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินชวยพิเศษกรณีผูรับบํานาญตาย 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        

รวมบําเหน็จบํานาญ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาใชจายสวัสดิการ

คารักษาพยาบาล 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินชวยการศึกษาบุตร 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินชวยเหลือบุตร 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินชดเชยสมาชิกกบข. 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินสมทบกบข. 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินสมทบกสจ. 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานและเจาหนาที่ของรัฐ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        

รวมคาใชจายสวัสดิการ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
รวมคาใชจายดานบุคคลากร 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
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บาท % บาท %
ประจํางวด สะสม

รายการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานงบประกอบรายจาย

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…
ประจํางวด  .......ตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่................................

กองทุน…………..
แผนงาน…….

คาใชจายในการดําเนินงาน
คาตอบแทน

คาเชาบาน 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาเบี้ยประชุม 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
เงินสงเคราะหผูที่ชวยเหลือราชการ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาทดแทนผูไดรับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        

รวมคาตอบแทน 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
 คาใชสอย

คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาใชจายอื่นในการเดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาซอมแซมและบํารุงรักษา 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาเชา 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาธรรมเนียม 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาจางเหมาบริการ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาชดใชคาเสียหาย 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        

รวม คาใชสอย 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
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บาท % บาท %
ประจํางวด สะสม

รายการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานงบประกอบรายจาย

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…
ประจํางวด  .......ตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่................................

กองทุน…………..
แผนงาน…….

 คาวัสดุ
คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
วัสดุใชไป 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        

รวม คาวัสดุ 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาสาธารณูปโภค

คาน้ํา 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาไฟฟา 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
คาโทรศัพท 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        

รวมคาสาธารณูปโภค 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 9,999,999.00       99.00        9,999,999.00     99.00        
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หนา 99/99

2547 2546 ผลตาง(บาท) ผลตาง (%)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (1) (2) (2)-(1)

เงินสดรับ :
จากเงินงบประมาณ 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
จากเงินกูของรัฐบาล 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
จากการขายสินคาและบริการ 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
จากเงินชวยเหลือ 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
จากการรับบริจาค 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
จากรายไดแผนดิน 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
จากดอกเบี้ย 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
รับชําระคืนเงินใหกูยืม 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
จากเงินรับฝาก 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
อื่นๆ 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          

รวมเงินสดรับ 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          

เงินสดจาย :
ดานบุคลากร 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
ในการดําเนินงาน 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
เงินอุดหนุน 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
นําสงเงินรายไดแผนดิน 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
ดอกเบี้ยจาย 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
จายใหกูยืม 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
จายคืนเงินรับฝาก 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
อื่นๆ 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          

รวมเงินสดจาย 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          

รายการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

กองทุน ……..(กองทุนที่ตองการ/รวม)
งบกระแสเงินสด 

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…(คณะ/หนวยงาน/มข.)
ประจํางวด  .......ต้ังแตวันที่.............................ถึงวันที่.............................…
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หนา 99/99

2547 2546 ผลตาง(บาท) ผลตาง (%)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับ :
จากการขายสินทรัพยถาวร 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
จากการขายเงินลงทุน 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          

รวมเงินสดรับ 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          

เงินสดจาย :
จากการซื้อสินทรัพยถาวร (9,999,999.00)         (9,999,999.00)        (9,999,999.00) 99.00          
จาการซื้อเงินลงทุน (9,999,999.00)         (9,999,999.00)        (9,999,999.00) 99.00          

รวมเงินสดจาย (9,999,999.00)         (9,999,999.00)        (9,999,999.00) 99.00          
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ :

จากเงินกู 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
จากเงินทดรองราชการ 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          

รวมเงินสดรับ 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          

เงินสดจาย :
ชําระหนี้เงินกู (9,999,999.00)         (9,999,999.00)        (9,999,999.00) 99.00          
เงินทดรองราชการจายคืนคลัง (9,999,999.00)         (9,999,999.00)        (9,999,999.00) 99.00          

รวมเงินสดจาย (9,999,999.00)         (9,999,999.00)        (9,999,999.00) 99.00          
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง)สุทธิ 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันปลายงวด 9,999,999.00           9,999,999.00          9,999,999.00  99.00          

งบกระแสเงินสด 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

รายการ

แหลงเงิน……………หนวยงาน .................…(คณะ/หนวยงาน/มข.)
ประจํางวด  .......ต้ังแตวันที่.............................ถึงวันที่.............................…

กองทุน ……..(กองทุนที่ตองการ/รวม)

KK-GL-OR-26 2/2 งบการเงิน-มข.xls



หนา xx/xx

กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน
ทั่วไป เพื่อการศึกษา วิจัย บริหารวิชาการ กิจการนิสิต/นักศึกษา สินทรัพยถาวร อื่นๆ รวม

สินทรัพยหมุนเวียน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
เงินสด 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
ลูกหนี้ 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00

9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
ที่ดิน สิ่งกอสาง และครุภัณฑ

ที่ดิน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
อาคาร 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
สินทรัพย... 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00

9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
งานระหวางกอสราง 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00

รวมสินทรัพย 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบดุล - กองทุน

ณ 30 กันยายน 2544

สินทรัพย

แหลงเงิน ................

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

รวมที่ดิน สิ่งกอสราง และครุภัณฑ
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หนา xx/xx

กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน
ทั่วไป เพื่อการศึกษา วิจัย บริหารวิชาการ กิจการนิสิต/นักศึกษา สินทรัพยถาวร อื่นๆ รวม

หมุนเวียน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
เจาหนี้ 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
คาใชจายคางจาย 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00

รวมหนี้สิน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
สวนของทุน

ทุนประเดิม 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
ทุนจากการบริจาค 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00
ทุนสะสม 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00

รวมสวนของทุน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00

รวมหนี้สินและทุน 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00 9,999,999.00

ณ 30 กันยายน 2544

หนี้สินและสวนของเจาของหนี้สิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบดุล - กองทุน

แหลงเงิน ................
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หนา 1/2

รายการ กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน รวม
ทั่วไป เพื่อการศึกษา วิจัย บริหารวิชาการ กิจการนิสิต/นักศึกษา สินทรัพยถาวร อื่นๆ

เงินงบประมาณ
รายได

งบบุคลากร 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
งบดําเนินการ 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
งบลงทุน 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
งบเงินอุดหนุน 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
งบอื่นๆ 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 

9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
คาใชจาย

งบบุคลากร 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
งบดําเนินการ 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
งบลงทุน 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
งบเงินอุดหนุน 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
รายจายอื่นๆ 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 

9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 

ประจํางวด  ............ตั้งแตวันที่................................ถึงวันที่.....................................
แหลงเงิน...................…

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบรายได - คาใชจาย  -  กองทุน

รวมรายได

รวมคาใชจาย
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย

KK-GL-OR-28 1/2 งบการเงิน-มข.xls



หนา 2/2

รายการ กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน รวม
ทั่วไป เพื่อการศึกษา วิจัย บริหารวิชาการ กิจการนิสิต/นักศึกษา สินทรัพยถาวร อื่นๆ

เงินรายได
รายได

เงินผลประโยชน 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
เงินคาธรรมเนียมการศึกษา 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
เงินทุนวิจัย ทุนการศึกษา เงินบริจา 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
เงินรับฝาก 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 

9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
คาใชจาย

หมวดเงินอุดหนุน 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
หมวดเงินทุน 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
หมวดรายจายอื่นๆ 9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 

9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 
9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00     9,999,999.00        9,999,999.00          9,999,999.00        9,999,999.00        9,999,999.00 

ประจํางวด  ..........ตั้งแตวันที่.................................ถึงวันที่........................................
แหลงเงิน...................…

รวมรายได

รวมคาใชจาย
รายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบรายได - คาใชจาย  -  กองทุนรวม
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กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน รวม
ทั่วไป เพื่อการศึกษา วิจัย บริหารวิชาการ กิจการนิสิต/นักศึกษา สินทรัพยถาวร อื่นๆ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับ

............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
รวมเงินสดรับ 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

เงินสดจาย
............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

รวมเงินสดจาย 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับ

............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
รวมเงินสดรับ 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบกระแสเงินสด - กองทุน

ประจําเดือน สิ้นสุดวันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ...............
แหลงเงิน......................
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หนา2/2

กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน กองทุน รวม
ทั่วไป เพื่อการศึกษา วิจัย บริหารวิชาการ กิจการนิสิต/นักศึกษา สินทรัพยถาวร อื่นๆ

เงินสดจาย
............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

รวมเงินสดจาย 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ

............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
รวมเงินสดรับ 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

เงินสดจาย
............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
............................................................... 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

รวมเงินสดจาย 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
ยอดยกมา 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  
ยอดยกไป 9,999,999.00        9,999,999.00      9,999,999.00   9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00      9,999,999.00 9,999,999.00  

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบกระแสเงินสด - กองทุน

ประจําเดือน สิ้นสุดวันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ...............
แหลงเงิน......................
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ดานการบริหาร การผลิตบัณฑิต/จัดการศึกษา ดานบริการวิชาการ ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานการวิจัย รวม
คาใชจายบุคลากร

เงินเดือน 9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  
9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  
9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  

คาใชจายดําเนินงาน
คาตอบแทน

9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  
9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  

คาใชสอย
9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  
9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  

คาวัสดุ
9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  
9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  

คาสาธารณูปโภค
9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  

คาใชจายเงินอุดหนุน
9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  

คาใชจายอื่นๆ 9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  
รวม 9,999,999.00        9,999,999.00                   9,999,999.00          9,999,999.00                  9,999,999.00  9,999,999.00  

คาใชจาย

รายงานคาใชจายประจํางวดเดือน ตามภารกิจ

ประจํางวดเดือน  ตุลาคม  2546
คณะ/หนวยงาน (มข) ………………..….

KK-GL-OR-30 รายงานโอนขอมูลใหกับระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม.xls



กองกลาง กองคลัง กองการเจาหนาที่
กองอาคารและ

สถานที่
กองกิจการนักศึกษา

กองบริการ
การศึกษา

กองแผนงาน รวม

คาใชจายบุคลากร
เงินเดือน 9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  

9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  
คาใชจายดําเนินงาน

คาตอบแทน
9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  
9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  

คาใชสอย
9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  
9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  

คาวัสดุ 9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  
คาสาธารณูปโภค

9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  
คาใชจายเงินอุดหนุน

9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  
คาใชจายอื่นๆ 9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  

รวม 9,999,999.00      9,999,999.00     9,999,999.00    9,999,999.00          9,999,999.00       9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00  

สํานักงานอธิการบดี
คาใชจาย

รายงานคาใชจายประจํางวดเดือน ตามภารกิจและหนวยงาน

ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ :   สํานักงานอธิการบดี
ประจํางวดเดือน :  ตุลาคม  2546

ภารกิจ  : ดานการบริหาร
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แผนงานจัดการศึกษา
อุดมศึกษา

แผนงานบริการ
วิชาการแกสังคม

แผนงานบริการ
รักษาพยาบาล

แผนงานปองกันและ
แกไขปญหาเอดส

แผนงานศาสนา 
ศิลปและวัฒนธรรม

แผนการวิจัย รวม

งบบุคลากร
เงินเดือนและคาจางประจํา 9,999,999.00               9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00          9,999,999.00         9,999,999.00  9,999,999.00     
คาจางชั่วคราว 9,999,999.00               9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00          9,999,999.00         9,999,999.00  9,999,999.00     

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน 9,999,999.00               9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00          9,999,999.00         9,999,999.00  9,999,999.00     
คาใชสอย 9,999,999.00               9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00          9,999,999.00         9,999,999.00  9,999,999.00     
คาวัสดุ 9,999,999.00               9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00          9,999,999.00         9,999,999.00  9,999,999.00     
คาสาธารณูปโภค 9,999,999.00               9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00          9,999,999.00         9,999,999.00  9,999,999.00     

งบลงทุน
ครุภัณฑ 9,999,999.00               9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00          9,999,999.00         9,999,999.00  9,999,999.00     
ที่ดิน สิ่งกอสราง 9,999,999.00               9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00          9,999,999.00         9,999,999.00  9,999,999.00     

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป 9,999,999.00               9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00          9,999,999.00         9,999,999.00  9,999,999.00     
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,999,999.00               9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00          9,999,999.00         9,999,999.00  9,999,999.00     
รวม 9,999,999.00               9,999,999.00      9,999,999.00      9,999,999.00          9,999,999.00         9,999,999.00  9,999,999.00     

คาใชจาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามแผนงาน

คณะ/หนวยงาน (มข) ………………..….
ประจํางวดเดือน  ตุลาคม  2546
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กองกลาง กองคลัง กองการเจาหนาที่
กองอาคารและ

สถานที่
    กองกิจการ    

 นักศึกษา
กองบริการ
การศึกษา

กองแผนงาน รวม

งบบุคลากร
เงินเดือนและคาจางประจํา 9,999,999.00     9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00    
คาจางชั่วคราว 9,999,999.00     9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00    

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน 9,999,999.00     9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00    
คาใชสอย 9,999,999.00     9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00    
คาวัสดุ 9,999,999.00     9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00    
คาสาธารณูปโภค 9,999,999.00     9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00    

งบลงทุน
ครุภัณฑ 9,999,999.00     9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00    
ที่ดิน สิ่งกอสราง 9,999,999.00     9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00    

งบเงินอุดหนุน
เงินอุดหนุนทั่วไป 9,999,999.00     9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00    
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,999,999.00     9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00    
รวม 9,999,999.00     9,999,999.00   9,999,999.00      9,999,999.00        9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00    

คาใชจาย

แผนงาน  : แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการใชงบประมาณประจํางวดเดือน ตามหนวยงาน

ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ :   สํานักงานอธิการบดี
ประจํางวดเดือน  ตุลาคม  2546
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รายการ เดือนนี้ รวมแตตนป
เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 9,999,999.00                         9,999,999.00                          
เงินชวยบุตร 9,999,999.00                         9,999,999.00                          
เงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตร 9,999,999.00                         9,999,999.00                          
เงินชวยพิเศษ-ขาราชการ 9,999,999.00                         9,999,999.00                          
เงินชวยพิเศษ-ลูกจางประจํา 9,999,999.00                         9,999,999.00                          
เงินสมทบ+เงินชดเชย กบข. 9,999,999.00                         9,999,999.00                          
เงินสมทบ+เงินชดเชย กสจ. 9,999,999.00                         9,999,999.00                          
เงินสํารองจายกรณีฉุกเฉิน 9,999,999.00                         9,999,999.00                          
เงินขวัญถุง 9,999,999.00                         9,999,999.00                          
เงินรางวัลประจําป 9,999,999.00                         9,999,999.00                          
คาใชจายเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ 9,999,999.00                         9,999,999.00                          

รวมท้ังสิ้น 9,999,999.00                         9,999,999.00                          

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการเงินรายจายงบกลางป

ประจําเดือน ...................

KK-GL-OR-34 1/1 งบการเงิน-กรมบัญชีกลาง_สตง_คลังจังหวัด.xls



หนา 99/99

2547 2546
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

รายไดสูง/(ต่ํา) กวาคาใชจายจากกิจกรรมตามปกติ 9,999,999.00             9,999,999.00             
ปรับ กระทบยอดเปนกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 9,999,999.00             9,999,999.00             
คาตัดจําหนาย 9,999,999.00             9,999,999.00             
หนี้สงสัยจะสูญ 9,999,999.00             9,999,999.00             
ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง 9,999,999.00             9,999,999.00             
(กําไร)/ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย 9,999,999.00             9,999,999.00             
(กําไร)/ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน 9,999,999.00             9,999,999.00             
(กําไร)/ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในเจาหนี้ 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในคาใชจายคางจาย 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในรายไดรับลวงหนา 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในรายไดแผนดินรอนําสงคลัง 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในเงินรับฝาก 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในรายไดรอการรับรู 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในประมาณการหนี้สิน 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในลูกหนี้ 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในเงินใหกู 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในสินคาคงเหลือ 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในวัสดุคงเหลือ 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในคาใชจายจายลวงหนา 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในรายไดคางรับ 9,999,999.00             9,999,999.00             
เพ่ิมขึ้นในสินทรัพยจากการรับบริจาค/ชวยเหลือ 9,999,999.00             9,999,999.00             
เงินสดรับ/ (จาย) จากรายการพิเศษ 9,999,999.00             9,999,999.00             

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 9,999,999.00             9,999,999.00             

ประจํางวด  .......ตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่.............................…
รายการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
งบกระแสเงินสด 
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วิทยาศาสตร
การแพทย

เวชนิทัศน รังสีเทคนิค แพทยศาสตร ศัลยศาสตร สูติศาสตร ... รวม

รายไดจากการจัดการศึกษา
รับเงินคาลงทะเบียน 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
รับเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
รับเงินคาอุปกรณการเรียน 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  

รายไดจากโรงพยาบาล
รายไดจากคารักษาพยาบาล 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
รายไดจากการจําหนายยาและเวชภัณฑ 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
รายไดอื่นๆ จากโรงพยาบาล 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  

รายไดคาเชา/คาน้ํา/คาไฟฟา
รายไดคาเชา 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
รายไดคาไฟฟา 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
รายไดคาน้ํา 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
... 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
... 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
... 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
... 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
... 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  
รวม 9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00  

รายงานรายละเอียดเงินรายไดประจํางวดเดือน

ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ :  คณะแพทยศาสตร
ประจํางวดเดือน :  ตุลาคม  25XX

กองทุน…………..
แผนงาน…….

คณะแพทยศาสตร
รายได

KK-GL-OR-36 รายงานโอนขอมูลใหกับระบบงบประมาณ.xls



หนา 99/99

บุคลากร ดําเนินงาน อื่นๆ
รวมคาใชจาย

กอน
คาเส่ือมราคา

ผลผลิตที่ 1……………………..
เงินในงบประมาณ 9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   
เงินนอกงบประมาณ 9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   

รวม 9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  

ผลผลิตที่ 2………………………
เงินในงบประมาณ 9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   
เงินนอกงบประมาณ 9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   

รวม 9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  
รวมทั้งส้ิน 9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00   9,999,999.00  9,999,999.00  

คาใชจาย

คาเส่ือมราคา
รวมคาใชจาย
ทั้งหมด

รายการ

รายงานประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ ....

รายงานคาใชจายแยกตามผลผลิต

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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หนา 99/99

25x2 25x1
รายการงบกลาง

คารักษา 9,999,999.00      9,999,999.00        
บําเหน็จ บํานาญ 9,999,999.00      9,999,999.00        
………………………. 9,999,999.00      9,999,999.00        
………………………. 9,999,999.00      9,999,999.00        

9,999,999.00      9,999,999.00        

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานประกอบงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ ....
รายงานรายจายงบกลาง
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สํานักคณบดี เคมี ชีววิทยา ฟสิกส สถิติ จุลชีววิทยา ชีวเคมี
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม รวม

คาใชจายบุคลากร
เงินเดือน 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 

9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาใชจายดําเนินงาน

คาตอบแทน 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาใชสอย 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาวัสดุ 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาสาธารณูปโภค

9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาใชจายเงินอุดหนุน

9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 
คาใชจายอื่นๆ 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 

รวม 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00 9,999,999.00  9,999,999.00    9,999,999.00  9,999,999.00  9,999,999.00   9,999,999.00 

ภาควิชา
คาใชจาย

รายงานคาใชจายประจํางวดเดือน ตามภารกิจและภาควิชา
ภารกิจ  : การผลิตบัณฑิต

ศูนย/สถาบัน/สํานัก/คณะ :   คณะวิทยาศาสตร
ประจํางวดเดือน :  ตุลาคม  2546

แผนงาน / งาน  แผนจัดการศึกษาอุดมศึกษา / งานจัดการศึกษาดานวิทยาศาสตร    

รายงานโอนขอมูลใหกับระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม.xls



 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รหัสที่ใชในรายงานการออกแบบ 

 



รหัสท่ีใชในรายงานการออกแบบ 
 
1. รหัสระบบงาน 

รหัส ความหมาย 
PL ระบบวางแผนงบประมาณ (PLANING) 
AE ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  (ASSESSMENT AND EVALUATION) 
BG ระบบงบประมาณ (BUDGETING) 
PO ระบบจัดซื้อจัดจาง (PURCHASE ORDER) 
IN ระบบคลังพัสดุ (INVENTORY) 
FA ระบบทะเบียนทรัพยสินถาวร (FIX ASSET) 
AR ระบบลูกหนี้ (ACCOUNT RECEIVABLE) 
AP ระบบเจาหนี้ (ACCOUNT PAYABLE) 
PY ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (PAYROLL) 
FN ระบบงานรับ/จายเงิน (FINANCE) 
AV ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (ADVANCE ACCOUNT RECEIVABLE) 
GL ระบบบัญชีลักษณะ 3 มิติ โดยเกณฑคงคาง (GENERAL LEDGER) 
CT ระบบบัญชีตนทุนรายกิจกรรม (ACTIVITY BASED COSTING) 

 
2. รหัสเอกสาร 

รหัส ความหมาย 
OD เอกสารสงออก (Output Document) 
ID เอกสารรับเขา (Input Document) 
OR รายงานสงออก  (Output Report) 
IR รายงานรับเขา (Input Report) 

 
 
3. รหัสหนาจอการการทํางาน 

รหัส ความหมาย 
KK มหาวิทยาลัยขอนแกน 
RT หนาจอการบันทึกขอมูลหลัก (Master File) 
DT หนาจอการบันทึกรายการประจําวัน (Transaction) 
QY หนาจอการประมวลผล (Query) 
PC หนาจอประมวลผล (Process) 
CF ขั้นตอนการทํางาน (Conceptual Flow) 

 



4. รหัสที่ใชในการ Control Point 
รหัส ความหมาย 
M Manual หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงาน 
S System หมายถึง ตรวจสอบโดยผานระบบคอมพิวเตอร 

M,S Manual and System หมายถึง ตรวจสอบโดยผูปฏิบัติงานและตรวจสอบโดยผานระบบ
คอมพิวเตอร 
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