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1. บทนํา 
 

รายงานการออกแบบระบบงานฉบับนี้ เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเปน
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรม และนําระบบออกใชงาน(Implementation) และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน รวม
ถึงการนําระบบงานคอมพิวเตอรใหม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ และความคลองตัวในการบริหารจัดการ เพื่อเปน
การตอบสนองนโยบายตามแผนการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหมีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน 
บัญชี  และการพัสดุ โดยระบบบัญชี เปนระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑคงคาง (Accrual Basis Accounting) 
ลักษณะ 3 มิติ 

ในการวิเคราะหและออกแบบระบบงานนี้ ไดมีการออกแบบขั้นตอนการทํางานใหมีความคลองตัวสูง
ขึ้น และออกแบบแนวทางการปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันมากขึ้น รวมทั้งมีการนําระบบคอมพิวเตอร
มาประยุกตใช ซึ่งจะเปนเครื่องมือที่ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทําใหการทํางานสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพิ่ม
ความถูกตองและลดความซ้ําซอนของขอมูล นอกจากนั้น ยังเปนการทําใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  

 
 
                                                                                                               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 หนวย
งาน และการรายงานผลการดําเนินงาน รายงานการใชจายงบประมาณในระดับคณะ/หนวยงาน และผลรวมใน
ระดับมหาวิทยาลัย(Decentralization)  
 ในการออกแบบระบบของแตละระบบงานมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

2.1 เพื่อนําเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีความคลองตัว รวดเร็ว ถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียว
กัน 

2.2 เพื่อใหมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถตรวจสอบได 
2.3 เพื่อใหขอมูลในระบบมีการเชื่อมโยงกับขอมูลของหนวยงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกระบวน

การปฏิบัติงาน และมีการเชื่อมโยงระหวางระบบงานที่เกี่ยวของ 
2.4 เพื่อเปนคูมือสําหรับผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ในการตรวจสอบขอมูลที่ตองจัดเตรียมใหมีในระบบ

งาน และระบบคอมพิวเตอรที่ตองรองรับระบบงานที่ไดมีการออกแบบไว 
2.5 เพื่อลดขั้นตอนการทํางาน และความผิดพลาดของขอมูลในการรับ-สงขอมูลระหวางหนวยงาน 
2.6 เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาวิเคราะห หรือประกอบการตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและถูกตอง       

โดยเฉพาะสําหรับผูบริหาร 
2.7 เพื่อแกปญหาเดิมที่เคยมีและตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับแตละระบบ

งาน ไดแก การแกปญหาความซ้ําซอนในการบันทึกขอมูล การจัดเก็บขอมูลใหเปนไปอยางมีระบบ
และครบถวน การลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรกระดาษและเนื้อที่ในการจัดเก็บเอกสาร
และรายงานตางๆ สามารถติดตามและควบคุมงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะดวกในการจัดทํา
รายงานรูปแบบตางๆ 
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3. การจัดแบงองคกร 
3.1 การจัดแบงองคกรของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

1. สํานักงานอธิการบดี ศูนย/สถาบัน/สํานัก คณะ

1.1  กองกลาง
1.2  กองการเจาหนาที่
1.3  กองคลัง
1.4  กองแผนงาน
1.5  กองอาคารและสถานที่
1.6  กองบริการการศึกษา
1.7  กองกิจการนักศึกษา
1.8  หนวยตรวจสอบภายใน
O โรงพิมพมหาวิทยาลัยขอนแกน
O ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแกน
O สํานักงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
O ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
O  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
O  สํานักงานขอมูลขาวสาร
O สถาบันความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ําโขง
O  สถาบันสันติศึกษา
O  สถาบันโรคเอดส
O  สํานักงานอํานวยการเพื่อนํามหาวิทยาลัยขอนแกนไปสู
     การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

2. สํานักงานวิทยบริการ
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา
4. ศูนยคอมพิวเตอร
5. ศูนยบริการวิชากร
6. ศูนยหัวใจสิริกิต
7. สํานักทะเบียนและประมวลผล

1. แพทยศาสตร
2. เภสัชศาสตร
3. ทันตแพทยศาสตร
4. เทคนิคการแพทย
5. พยาบาลศาสตร
6. สาธารณสุขศาสตร
7. วิทยาศาสตร
8. เกษตรศาสตร
9. วิศวกรรมศาสตร
10. สัตวแพทยศาสตร
11. เทคโนโลยี
12. สถาปตยกรรมศาสตร
13. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. ศึกษาศาสตร
15. วิทยาการจัดการ
16. ศิลปกรรมศาสตร
17.  วิทยาเขตหนองคาย
18. บัณฑิตวิทยาลัย
O  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ
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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) ประสานงานกับสํานักงบ
ประมาณ จนกระทั่งรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปผานการอนุมัติจากรัฐสภา และ
รวบรวมคําของบ ประเมินจากเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินรายได)ของแตละคณะ หนวย
งานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

2. รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
3. รับผิดชอบการวิจัยองคกร เพื่อประกอบการวางแผนและการของบประมาณ การรวบรวมขอมูลพ้ืน

ฐานเพื่อการวางแผน การรายงานผลงานประจําป สถิติประจําป 
4. รับผิดชอบการจัดทําผังแมบทมหาวิทยาลัย วิเคราะหการใชพ้ืนที่อาคาร/มหาวิทยาลัย เขียนแบบ สิ่ง

กอสรางเพื่อขออนุมัติกอสราง 
2. การดําเนินการตามแผน 

สํานักงานอธิการบดี โดยกองคลังมีหนาที่ 
1. รับผิดชอบในการขอเงินประจํางวด โอน และเปลี่ยนแปลงรายการ ไปยังสํานักงบประมาณควบคุม

การเบิกจาย และตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน  
2. รับผิดชอบการจัดชุดเอกสารเพื่อวางฎีกา การจายเช็คใหแกเจาหนี้ ตามเอกสารการเบิกจาย และรับ

เงินรายไดแผนดินคืนคลัง 
3. รับผิดชอบบันทึกการจายเงินตามใบสําคัญ และเก็บเอกสารการเบิกจายทั้งหมด 
4. ดําเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และสงเอกสารเบิก

จายตามกระบวนการเบิกจายเงิน 
5. ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร และเบิกจายเงินในสวนของเงินนอกงบประมาณ(งบประมาณเงินราย

ได) ไมเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณแผนดิน 
6. จัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินตอผูบริหาร กรมบัญชีกลาง และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

3. การติดตามและประเมินผล 
สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน เปนผูรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลงาน ประเมินผลลัพธ

จากการดําเนินงาน ซึ่งปจจุบัน การติดตามแผนงานจะเปนรายการการใชงบประมาณแผนดินเปนรายงวด(4
เดือน) รายไตรมาส(3เดือน) และรายงานเปนรายการ หมวดรายจาย ไมไดกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อใชใน การราย
งาน การติดตาม ประเมินผล ไมสามารถรายงานผลงานที่ไดรับจากการใชงบประมาณ วัดผลผลิตและผลลัพธ
ของกิจกรรม 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  รับผิดชอบการบริหารง
ไปตามระเบียบและขอบังคับ และสงเบิกจาย

 

 

 
 

BG_ระบบงบประมาณ 
คณะ
ี 
ภาควิชา
1. งานบ
2. งานค
3. งานบ
4. งานน

ําคําของบประมาณ โดย
น 
บประมาณโดยดําเนินกา
ไปยังกองคลัง 
สํานักงานคณบด
ริหารและงานธุรการ 
ลังและพัสดุ 
ริการการศึกษา 
โยบายและแผน 

ดําเนินการรวบรวม และจัดทําคํา

รควบคุม ดูแลการเบิกจายใหเปน
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3.2 การจัดแบงองคกรของหนวยงาน 
 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน

O     หมายถึง  หนวยงาน หรือ องคกรในกํากับ

งานการเงิน

สํานักงานอธิการบดี

กองคลัง

งานบัญชี งานพัสดุงานเงินรายได งานงบประมาณงานธุรการ

O หนวยรับ-สง
    หนังสือ
O หนวยพิมพ

O หนวยรับจายเงิน
O หนวยเบิกจาย
    เงินเดือน
O หนวยเบิกจาย
    ท่ัวไป
O หนวยตรวจสอบ
   หลักฐาน และ
   เงินประจํางวด

O หนวยรับจายเงิน
O หนวยเงินยืมทดรอง
O หนวยตรวจสอบ
    คุมยอด และ
    จัดทําฎีกา

O หนวยบัญชี
    งบประมาณ
O หนวยบัญชี
    เงินรายได
O หนวยรายงาน
    การเงิน และสถิติ

O หนวยจัดหาพัสดุ
O หนวยบัญชีเก็บ
    รักษาและจายพัสดุ

 
 



 

 

 

 

 

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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ขอม ูลการอน ุม ัต ิเบ ิกจายประจํางวด , ขอม ูลการอน ุม ัต ิผ ูกพัน, ขอม ูลการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย,
ขอม ูลการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ,
ขอม ูลอน ุม ัต ิเป ลี่ยนแปลงการอนุม ัต ิผ ูกพัน, ขอม ูลอน ุม ัต ิเป ลี่ยนแปลงการอนุม ัต ิเบ ิกจาย

5. ระบบเจาหนี้ขอม ูลการขอเบ ิกจาย,
ขอม ูลประกอบการเบ ิกจายท ี่ไม สามารถเบ ิกจายได, ขอม ูลการเบ ิกเงินเพื่อจาย

ขอม ูลการขอเบ ิกจายประจํางวด , ขอม ูลการขอผูกพัน , ขอม ูลการขอเบ ิกจาย, ขอม ูลการ
ขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ,
ขอม ูลขออน ุม ัต ิเปลี่ยนแปลงการอน ุม ัต ิผ ูกพัน,
ขอม ูลขออน ุม ัต ิเปลี่ยนแปลงการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย

ขอม ูลการอน ุม ัต ิผ ูกพัน, ขอม ูลการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย, ขอม ูลการลงทะเบ ียนต ั้งงบประมาณ,
ขอม ูลการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ,
ขอม ูลการเปลี่ยนแปลงอนุม ัต ิผ ูกพัน, ขอม ูลการเปลี่ยนแปลงการอนุม ัต ิเบ ิกจาย

ขอม ูลการขอผูกพัน , ขอม ูลประกอบการขอเบ ิกจาย,
ขอม ูลการขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ,
ขอม ูลการขอเปลี่ยนแปลงอนุม ัต ิผ ูกพัน, ขอม ูลการขอเปลี่ยนแปลงการอนุม ัต ิเบ ิกจาย

ผูบริหาร ขอม ูลการขอผูกพัน , ขอม ูลการขอเบ ิกจาย,
ขอม ูลขอความเห ็นชอบ/ขออนุม ัต ิ, ขอม ูลรายงานผลการต ิดตามการใชเงิน

ขอม ูลการอน ุม ัต ิผ ูกพัน , ขอม ูลการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย,
ขอม ูลให ความเห ็นชอบ/อนุม ัต ิ

ขอม ูลให ความเห ็นชอบ/อนุม ัต ิ,
ขอม ูลภาระผูกพันของมหาวิทยาลัย

ขอม ูลขอความเห ็นชอบ/อนุม ัต ิ,
ขอม ูลรายงานการใชจาย, ขอม ูลการเปลี่ยนแปลงการอนุม ัต ิเบ ิกจาย

คณะ/หนวยงาน

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

มหาวิทยาลัย

ระบบงบประมาณ : Level 0

2. ระบบงาน
รับ/จายเงิน

ขอม ูลการเบ ิกเกินสงค ืน ,
ขอม ูลการจายจริง,
ขอม ูลการเบ ิกชดเชยเงินทดรองจาย

1

ระบบงบประมาณ

ขอม ูลภาระผูกพัน

ขอม ูลผลการจัดสรรงบประมาณ

6. ระบบเง ินเดือน
และคาตอบแทน ขอม ูลการขอผูกพัน , ขอม ูลประกอบการขอเบ ิกจาย

ขอม ูลการอน ุม ัต ิผ ูกพัน , ขอม ูลการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย

1 / 1

ขอม ูลงบการเงิน8. ระบบวางแผน
งบประมาณ

7. ระบบติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ

ขอม ูลการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย, ขอม ูลอน ุม ัต ิเป ลี่ยนแปลงการอนุม ัต ิเบ ิกจาย
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ระบบงบประมาณ : Level 1

ขอมูลการลงทะเบียนตั้งงบประมาณ

ขอม ูลยอดเงินประจํางวด

ขอม ูลการขอแกไขการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย
/ยกเลิก/เบ ิกเกินสงค ืน

ขอมูลขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการอนุมัติผูกพัน, ขอมูลขอเปลี่ยนแปลงการอนุมัติเบิกจาย,
ขอมูลการขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

ขอมูลการขอผูกพัน, ขอมูลประกอบการขอเบิกจาย

ขอมูลการอนุมัติผูกพัน, ขอมูลการอนุมัติเบิกจาย

ขอม ูลการขอผ ูกพัน ,
ขอม ูลการขอเบ ิกจาย

ขอม ูลการอน ุม ัต ิผ ูกพัน ,
ขอม ูลการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย

ขอม ูลการขอผ ูกพัน , ขอม ูลการขอเบ ิกจาย

ขอม ูลการอน ุม ัต ิผ ูกพัน , ขอม ูลการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย

ผูบริหาร

ขอมูลขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติ

ขอมูลขอความเห็นชอบ/ขออนุมัต,ิ
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงการอนุมัติเบิกจาย

ขอมูลใหความเห็นชอบ/อนุมัติ

ขอมูลใหความเห็นชอบ/อนุมัติ

ขอมูลการอนุมัติเบิกจาย

ขอมูลประกอบการเบิกจายที่ไมสามารถเบิกจายได
, ขอมู

ลการเบิกเงินเพื่อจาย

ผ ูบริหาร

ขอมูลขอความเห็นชอบ/ขออนุมัติ

ขอมูลใหความเห็นชอบ/อนุมัติ

ขอม ูลผลการจัดสรรงบประมาณ

มหาวิทยาลัย

2. ระบบงาน
รับ/จายเง ิน

ขอม ูลจายจริง, ขอม ูลการเบ ิกเกินสงค ืน

ขอมูลอนุมัติเปลี่ยนแปลงการอนุมัติผูกพัน,
ขอมูลอนุมัติเปลี่ยนแปลงการอนุมัติเบิกจาย,
ขอมูลการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/
ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

ขอมูลขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการอนุมัติผูกพัน,
ขอมูลขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการอนุมัติเบิกจาย,
ขอมูลการขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/
ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

ขอมูลการขอเบิกจายประจํางวด

ขอมูลการอนุมัติเบิกจายประจํางวด

10. ระบบบัญชี
ลักษณะ 3 มิติ

ขอมูลงบการเงิน

ขอมูลอนุมัติเปลี่ยนแปลงการอนุมัติผูกพัน, ขอมูลเปลี่ยนแปลงการอนุมัติเบิกจาย,
ขอมูลการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

ขอม ูลการขอผ ูกพัน , ขอม ูลประกอบการขอเบ ิกจาย

ขอม ูลการอน ุม ัต ิผ ูกพัน , ขอม ูลการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย

1 / 1

1.1

การตั้งยอด
งบประมาณ

คณะ/หนวยงาน

8. ระบบวางแผน
งบประมาณ

1.2

การอนุมัต ิ
งบประมาณ

1.3

การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

คณะ/หนวยงาน

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

ขอม ูลการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย , ขอม ูลอน ุม ัต ิเป ลี่ยนแปลงการอน ุม ัต ิเบ ิกจาย

ขอมูลการขอเบิกจาย

1.4

การปดงบประมาณ
ประจําป

7. ระบบติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผล

ขอมูลภาระผูกพัน

ขอมูลแจงการปรับปรุงเงินงบประมาณ

ขอมูลการปรับปรุงเงินงบประมาณ

12. ระบบจัดซื้อ/จัดจาง

5. ระบบเจาหนี้

1.5

การรับเอกสาร

6. ระบบเง ินเดือน
และคาตอบแทน

2. ระบบงาน
รับ/จายเง ิน

ขอม ูลการขอเบ ิกจาย

ขอม ูลการขอเบ ิกจาย
ขอมูลการเบิกชดเชยเงินทดรองจาย

 



 

 

 

 

 

งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน



 
5. งานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ผังระบบงานภาพรวม 

 
 
 

1. ระบบงบประมาณ 
BG 
 
 
 

 

1.5 การรับเอกสาร 1.4 การปดงบประมาณ 
ประจําป 

1.3 การเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ 

1.2 การอนุมัติ 
งบประมาณ 

1.1 การตั้งยอด 
งบประมาณ 

CF-BG-04 
การขอผูกพัน  

CF-BG-01 
การตั้งยอดเงินงบประมาณ 

 
 
 
 

CF-BG-11 
การโอน/ยืม/คืน 
เงินงบประมาณ 

CF-BG-07 
การปรับปรุงยอด 
เงินงบประมาณ 

CF-BG-14 
การปดงบประมาณ 

ประจําป 

CF-BG-15 
รับเอกสารเบิกจายจาก 

คณะ/หนวยงาน 

 
CF-BG-02 

การขออนุมัติเงินประจํางวด 
CF-BG-05 

การอนุมัติเบิกจาย  
 

CF-BG-12 
การปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน 

CF-BG-08 
การเบิกเกินสงคืน 

 

CF-BG-06 
การผูกพันและเบิกจาย 

CF-BG-03 
การอนุมัติเงินประจํางวด 

 
 
 
 

CF-BG-13 
การปฏิบัติงาน ณ สิ้นเดือน 

CF-BG-09 
การกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/
ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ 

 

                                                                                                                                                                   

CF-BG-10 
การแกไขรายการขอกันเงิน 
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5.1 งาน 
5.1.1 บันทึกขอมูลพ้ืนฐาน 

5.1.1.1 กําหนดประเภทเอกสาร 
 

5.1.2 การต้ังยอดงบประมาณ 
5.1.2.1 จากการจัดสรรงบประมาณประจําป , การกันเงิน และเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 

5.1.2.1.1 ขั้นตอนการตั้งยอดเงินงบประมาณ (CF-BG-01)  
5.1.2.2 จากการรับเงินประจํางวด 

5.1.2.2.1 ขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจํางวด (CF-BG-02)  
5.1.2.2.2 ขั้นตอนการอนุมัติเงินประจํางวด (CF-BG-03) 
 

5.1.3 การอนุมัติงบประมาณ 
5.1.3.1 การผูกพัน 

5.1.3.1.1 ขั้นตอนการขอผูกพัน (CF-BG-04)  
5.1.3.2 การเบิกจาย 

5.1.3.2.1 ขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย (CF-BG-05)  
5.1.3.2.2 ขั้นตอนการผูกพันและเบิกจาย (CF-BG-06) 
 

5.1.4 การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5.1.4.1 การปรับปรุงยอดงบประมาณ 

5.1.4.1.1 ขั้นตอนการปรับปรุงยอดเงินงบประมาณ (CF-BG-07) 
5.1.4.1.2 ขั้นตอนการเบิกเกินสงคืน (CF-BG-08) 

5.1.4.2 การกันเงิน 
5.1.4.2.1 ขั้นตอนการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ           

(CF-BG-09) 
5.1.4.2.2 ขั้นตอนการแกไขรายการขอกันเงิน (CF-BG-10) 

5.1.4.3 การปรับเปลี่ยนงบประมาณ 
5.1.4.3.1 ขั้นตอนการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (CF-BG-11) 

5.1.4.4 การสรุปรายการ 
5.1.4.4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน (CF-BG-12) 
5.1.4.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นเดือน (CF-BG-13) 

 
5.1.5 การปดงบประมาณประจําป 

5.1.5.1 การปดงบประมาณ 
5.1.5.1.1 ขั้นตอนการปดงบประมาณประจําป (CF-BG-14) 
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5.1.6 การรับเอกสาร 
5.1.6.1 การรับเอกสาร 

5.1.6.1.1 ขั้นตอนการรับเอกสารเบิกจายจากคณะ/หนวยงาน (CF-BG-15) 
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5.2 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 
 

จุดควบคุมโดยระบบ (System Control Point)

S

กระบวนการ (Process)

การตัดสินใจ (Decision)

จุดควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน (Manual Control Point)

M

เอกสาร (Document)

เอกสารที่ปรับปรุง (Redesign Document)

เอกสารที่ออกแบบใหม (New Document)

กระบวนการระบบงานคอมพิวเตอร
(Compu te r  P r oces s )
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หมายถึง จุดควบคุมตรวจสอบงาน หรือขอมูลโดยผูปฏิบัติงาน และโดย
ระบบ เพื่อพิจารณาวาจะใหดําเนินการในขั้นตอนตอไปได หรือตองยอน
กลับไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมตอมาจากขั้น
ตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง การแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานวามีการเชื่อมไปยังขั้นตอนใด 

 
 
 
 

หมายถึง จุดแบงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเริ่มตนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดสิ้นสุดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

หมายถึง จุดเชื่อมตอของขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นๆ โดยอาจเชื่อม
ระหวางภายในหนากระดาษ หรือระหวางหนากระดาษ  ( n แทน หมาย
เลขอางอิงของจุดเชื่อมตอ) 

 
 
 
 

หมายถึง จุดรวมหรือจุดแยกของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

M ,  S

จุดควบคุมโดยผูปฏิบัติงาน และโดยระบบ
(Manua l  and Sys tem Cont ro l  Po in t )

การเชื่อมตอระหวางข้ันตอนการปฏิบัติงาน
( F l ow Connec to r  Po in t )

การเชื่อมตอระหวางข้ันตอนการปฏิบัติงาน
( F l ow Connec to r  Po in t )

จุดแบงข้ันตอนการปฏิบัติงาน
(Funct ion Sepera to r  Po in t )

เริ่มตน

จุดเร่ิมตน (Starting Point)

สิ้นสุด

จุดส้ินสุด (Terminator Point)

n

จุดเช่ือมตอ (Connector Point)

จุดรวม/จุดแยก (Integrator/Separator Point)
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-01 ขั้นตอนการตั้งยอดเงินงบประมาณ หนาที่ :  1 / 1

งานงบประมาณ

สิ้นสุด

CF-BG-09

ขั้นตอนการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

ไมถูกตอง

ถูกตอง

จัดเก็บรายงานเขาแฟม

CF-PL-08

ขั้นตอนการแจงผลการจัดสรรงบประมาณ

ตรวจสอบขอมูล

M

หนวยงานภายนอก

แจงรายละเอียดงบประมาณ
ที่ทําการใหเบิกแทนกัน

KK-BG-DT-01 บันทึกตั้งยอดเงินงบประมาณ
KK-BG-DT-02 บันทึกตั้งยอดเงินงบประมาณยอย

บันทึกการตั้งยอดเงินงบประมาณ

KK-BG-OR-01  รายงานการตั้งยอดเงินงบประมาณ
KK-BG-OR-02  รายงานสรุปการตั้งยอดเงินงบประมาณ

พิมพรายงานการ
ตั้งยอดเงินงบประมาณ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-02 ขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจํางวด หนาที่ :  1 / 1

งานงบประมาณ

สิ้นสุด

รับเรื่องการขออนุมัติเงิน
ประจํางวดจากงานพัสดุ หรือคณะ
/หนวยงาน พรอมเอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจํางวด 1

KK-BG-DT-03 บันทึกการขออนุมัติเงินประจํางวด

สงเอกสารไปสํานักงบประมาณ
เพื่อขออนุมัติ

1 เอกสารประกอบการอนุมัติเงินประจํางวด ไดแก หนังสือขออนุมัติเงินประจํางวด , แบบฟอรมในการขออนุมัติเงินประจํางวด (แบบ ง. 211, ง. 221 และ ง. 231)
  กรณี คาครุภัณฑ ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ และใบเสนอราคา (ถามี)
  กรณี คาสิ่งกอสราง ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม คือ แบบรูปแบบรายการ , ประมาณราคากลางของทางราชการ , รายงานการจัดจางของทางราชการ (ถามี) และใบเสนอราคาของผูรับจางที่ไดรับการคัดเลือก (ถามี)

ผูมีอํานาจลงนาม

บันทึกการขออนุมัติ
เงินประจํางวด

จัดทําเอกสารการขอ
อนุมัติเงินประจํางวด

คณะ/หนวยงาน

จัดทําเรื่องการขออนุมัติเงิน
ประจํางวดพรอมเอกสารประกอบ

เริ่มตน

รวบรวม และสงเอกสาร
ไปยังงานงบประมาณ

KK-BG-OR-03 ใบขออนุมัติเงินประจํางวด

พิมพใบขออนุมัติเงินประจํางวด

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-8

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-03 ขั้นตอนการอนุมัติเงินประจํางวด หนาที่ :  1 / 1

งานงบประมาณ

สิ้นสุด

KK-BG-OR-04 รายงานตรวจสอบเงินประจํางวด

KK-BG-DT-04 บันทึกการอนุมัติเงินประจํางวด

สงเอกสารไปยัง
คณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ

ไมถูกตอง ถูกตอง

เสนอผูมีอํานาจลงนาม

เริ่มตน

รับผลการอนุมัติเงิน
ประจํางวดจากสํานักงบประมาณ

บันทึกผลการอนุมัติเงินประจํางวด

จัดพิมพรายงาน
ตรวจสอบเงินประจํางวด

M

ตรวจสอบขอมูล

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-9

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-04 ขั้นตอนการขอผูกพัน หนาที่ :  1 / 1

ผูคุมยอดงบประมาณ2

KK-BG-DT-05 บันทึกผูกพัน
KK-BG-DT-06 บันทึกผูกพันเพิ่มเติม

คณะ/หนวยงาน

เสนอเอกสาร
การขอผูกพัน

ใหผูมีอํานาจอนุมัต1ิ

 1 ผูมีอํานาจผูกพัน ไดแก อธิการบดี , รองอธิการบดี หรือผูที่ไดรับคําสั่งมอบอํานาจ
 2 ผูคุมยอดงบประมาณ รวมถึงในสวนคณะ/หนวยงาน และกองคลัง

แจงผลการผูกพัน
ใหคณะ/หนวยงาน

ถูกตอง

ไมถูกตอง แจงรายการแกไข/ปรับปรุง
และสงเรื่องและเอกสารประกอบ
คืนใหคณะ/หนวยงานตนเรื่องบันทึกการขอผูกพัน

เริ่มตน

M
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของเอกสาร

สิ้นสุด

เสนอผูมีอํานาจลงนาม

KK-BG-OR-05 ใบขอผูกพัน
KK-BG-OR-06 ใบขอผูกพันเพิ่มเติม

พิมพใบขอผูกพัน/
ใบขอผูกพันเพิ่มเติม

CF-BG-11

ขั้นตอนการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ

ยอดเงินไมเพียงพอยอดเงินเพียงพอ

M, S

อนุมัติและ
ตรวจสอบคุมยอด

KK-BG-DT-07  บันทึกอนุมัติผูกพัน
KK-BG-DT-08 บันทึกอนุมัติผูกพันเพิ่มเติม

บันทึกอนุมัติผูกพัน

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-10

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-05 ขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย หนาที่ :  1 / 1

ผูคุมยอดงบประมาณ3

บันทึกขออนุมัติเบิกจาย1

KK-BG-DT-12 บันทึกอนุมัติเบิกจาย

คณะ/หนวยงาน

เสนอเอกสาร
การขออนุมัติเบิกจาย
ใหผูมีอํานาจอนุมัต2ิ

  1 KK-BG-DT-09 บันทึกขอเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง ,KK-BG-DT-10 บันทึกขอเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรอง , KK-BG-DT-11 บันทึกขอเบิกจาย กรณีทั่วไป
 2 ผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจาย ไดแก อธิการบดี , รองอธิการบดี หรือผูที่ไดรับคําสั่งมอบอํานาจ
 3 ผูคุมยอดงบประมาณ รวมถึงในสวนคณะ/หนวยงาน และกองคลัง

CF-BG-11

ขั้นตอนการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ

ยอดเงินไมเพียงพอ

ยอดเงินเพียงพอ

ถูกตอง

ไมถูกตองบันทึกการขออนุมัติเบิกจาย

เริ่มตน

M
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของเอกสาร

บันทึกการอนุมัติเบิกจาย

M, S

อนุมัติและ
ตรวจสอบคุมยอด

CF-BG-15

ขั้นตอนรับเอกสารเบิกจายจากคณธ/หนวยงาน

KK-BG-OR-07 ใบขออนุมัติเบิกจาย

พิมพใบขออนุมัติเบิกจาย

แจงรายการแกไข/ปรับปรุง
และสงเรื่องและเอกสารประกอบ
คืนใหคณะ/หนวยงานตนเรื่อง

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-11

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-06 ขั้นตอนการผูกพันและเบิกจาย หนาที่ :  1 / 1

ผูคุมยอดงบประมาณ3

KK-BG-OR-08 ใบขอผูกพันและเบิกจาย

บันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจาย1

KK-BG-DT-16 บันทึกอนุมัติผูกพันและเบิกจาย

คณะ/หนวยงาน

เสนอเอกสาร
การขอผูกพันและเบิกจาย
ใหผูมีอํานาจอนุมัติ2

 1 KK-BG-DT-13 บันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง,KK-BG-DT-14 บันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจาย กรณีเงินเดือน,KK-BG-DT-15 บันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจาย กรณีทั่วไป
 2 ผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจาย ไดแก อธิการบดี , รองอธิการบดี หรือผูที่ไดรับคําสั่งมอบอํานาจ
 3 ผูคุมยอดงบประมาณ รวมถึงในสวนคณะ/หนวยงาน และกองคลัง

CF-BG-11

ขั้นตอนการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ

ยอดเงินไมเพียงพอ

ยอดเงินเพียงพอ

ถูกตอง

ไมถูกตองบันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจาย

เริ่มตน

พิมพใบขอผูกพันและเบิกจาย

M
ตรวจสอบ
ความถูกตอง
ของเอกสาร

บันทึกการอนุมัติ
ผูกพันและเบิกจาย

M, S

อนุมัติและ
ตรวจสอบคุมยอด

แจงรายการแกไข/ปรับปรุง
และสงเรื่องและเอกสารประกอบ
คืนใหคณะ/หนวยงานตนเรื่อง

ถูกตอง

CF-BG-15

ขั้นตอนรับเอกสารเบิกจายจากคณธ/หนวยงาน

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-12

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-07 ขั้นตอนการปรับปรุงยอดเงินงบประมาณประจําเดือน หนาที่ :  1 / 1

งานงบประมาณ

สิ้นสุด

ขั้นตอนการจายเงิน1

ขอมูลเงินงบประมาณจายจริง

KK-BG-OR-09 รายงานงบประมาณรายรับ-รายจายประจําเดือน

พิมพรายงานงบประมาณ
รายรับ-รายจายประจําเดือน

ยืนยันการปรับปรุง
ยอดเงินงบประมาณ

KK-BG-DT-17 ยืนยันการปรับปรุงยอดเงินงบประมาณ

KK-BG-OR-10 รายงานงบประมาณตามแผนงาน

สามารถพิมพ
รายงานงบประมาณ

ตามโครงสราง 3 มิติ ได

1  ขั้นตอนการจายเงิน ไดแก ขั้นตอนการจายเช็ค(CF-FN-15) , ขั้นตอนการจายเงินสด(CF-FN-16), ขั้นตอนการจายเงินผานธนาคาร(CF-FN-17)

CF-GL-06

ขั้นตอนโอนขอมูลใหระบบอื่น

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-13

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-08 ขั้นตอนการเบิกเกินสงคืน หนาที่ :  1 / 1

งานงบประมาณ

CF-FN-24

ขั้นตอนการระงับคาใชจายเพื่อสงเงินคืนแหลงเงิน

สิ้นสุด

ยืนยันการเบิกเกินสงคืน
เงินงบประมาณ

KK-BG-DT-18 บันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากการเบิกเกินสงคืน

KK-BG-OR-12 รายงานสรุปงบประมาณเบิกเกินสงคืน

สามารถพิมพรายงาน
สรุปงบประมาณเบิกเกินสงคืนได

เอกสารการเบิกเกินสงคืน1

1  เอกสารการเบิกเกินสงคืน ไดแก ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน และใบนําสงเงินรายไดแผนดิน

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-14

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-09 ขั้นตอนการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ หนาที่ :  1 / 1

งานงบประมาณคณะ/หนวยงาน
เริ่มตน .

เมื่อใกลถึงระยะเวลาปดปงบ
ประมาณ จัดพิมพรายงานสรุป
รายการงบประมาณที่ยังไมดําเนิน

การเบิกจาย

KK-BG-OR-13 รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือประจําป

แจงคณะ/หนวยงานใหทําเรื่อง
ขอกันเงิน/ขอขยายเวลา
การกันเงิน/ขอขยายเวลา
การกันเงินกรณีพิเศษ

KK-BG-DT-19 บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลา
การกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

พิมพเอกสารประกอบการ
กันเงิน/ขยายเวลาการกัน
เงิน/ขยายเวลาการกันเงิน

กรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/
ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

สงเอกสารประกอบการ
กันเงิน/ขยายเวลาการกัน
เงิน/ขยายเวลาการกันเงิน

กรณีพิเศษใหงานงบประมาณ

เสนอผูมีอํานาจ
อนุมัต1ิ

M

ไมอนุมัติ

อนุมัติ

สงเอกสารกันเงิน/ขอขยาย
เวลาการกันเงิน/ขอขยาย
เวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

ไปคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง2

รับผลการอนุมัติ
จากคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง

สงเอกสารแจงผลการอนุมัติ
การกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/
ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษให
คณะ/หนวยงานตนเรื่องทราบ

สิ้นสุด

หัวหนาคณะ/หนวยงาน
ลงนาม

สงเรื่องการขอกันเงิน/ขอ
ขยายเวลาการกันเงิน/ขอ
ขยายเวลาการกันเงินกรณี
พิเศษคืนคณะ/หนวยงาน

หัวหนางานงบประมาณ
ตรวจสอบและลงนาม

หัวหนาหนวยงบ
ประมาณตรวจสอบ

และลงนาม

บันทึกขอกันเงินกรณีตางๆ

1  ผูมีอํานาจอนุมัติ รวมถึงในสวนคณะ/หนวยงาน และกองคลัง
2  สงไปกรมบัญชีกลาง กรณีขยายเวลาการกันเงิน

KK-BG-OD-01 ใบขอกันเงิน

จัดทําใบกันเงิน/ขอขยาย
เวลาการกันเงิน/ขอขยาย
เวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

KK-BG-DT-21 บันทึกอนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการ
กันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ จากคลังจังหวัด/กรม
บัญชีกลาง

บันทึกผลการอนุมัติจาก
คลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง

KK-BG-DT-20 บันทึกอนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลา
การกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

บันทึกไมอนุมัติ

KK-BG-DT-20 บันทึกอนุมัติการกันเงิน/ขยาย
เวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

บันทึกผลการอนุมัติ

KK-BG-DT-22 บันทึกยืนยันการกันเงิน/ขยายเวลาการ
กันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน กรณีพิเศษ

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-15

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-10 ขั้นตอนการแกไขรายการขอกันเงิน หนาที่ :  1 / 1

งานงบประมาณ

เริ่มตน

รับเรื่องขอแกไข
รายการขอกันเงินจาก
คณะ/หนวยงาน

เสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติ

M

จัดเก็บเอกสารการแกไข
รายการขอกันเงินเขาแฟม

สงเอกสารแจงผลการอนุมัติ
การแกไขรายการขอกันเงิน
คืนใหคณะ/หนวยงาน

ตนเรื่องทราบ

สิ้นสุด

หัวหนาหนวยงบประมาณ
ตรวจสอบและลงนาม

สงเอกสารการขออนุมัติ
แกไขรายการขอกันเงิน
คืนคณะ/หนวยงาน

ไมอนุมัติ อนุมัติ
KK-BG-OD-01 ใบขอกันเงิน

จัดพิมพใบแกไขรายการขอกันเงิน

KK-BG-DT-19 บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/
ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

บันทึกสถานะและรายละเอียด
การแกไขรายการขอกันเงิน

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-16

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-11 ขั้นตอนการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ หนาที่ :  1 / 1

งานงบประมาณ
เริ่มตน

พิจารณาวาเปน
ภายใน หรือภายนอก

มหาวิทยาลัย .

ภายนอกมหาวิทยาลัย

สงเอกสารไปหนวยงานภายนอก
ที่จะขอโอนงินงบประมาณ

รับแจงการอนุมัติให
โอนเงินงบประมาณ

จากหนวยงานภายนอก

ภายในมหาวิทยาลัย เสนอผูมีอํานาจ
อนุมัต1ิ

M

สงบันทึกขอความแจง
การโอนเงินงบประมาณ

ใหกับหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย

รับแจงการอนุมัติ
การโอนเงินงบประมาณ

ใหกับหัวหนาสวนราชการหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย

จัดเก็บเอกสารการ
โอน/ยืม/คืนเขาแฟม

สิ้นสุด

เสนอผูมีอํานาจลงนาม1

ผูมีอํานาจอนุมัติ1
ตรวจสอบและลงนาม

ไมอนุมัติ

กรณีการโอน

พิจารณาประเภท
การโอน/ยืม/คืนเงิน .

งบประมาณ

อนุมัติ

กรณีการยืม/คืน

1  ผูมีอํานาจอนุมัติ รวมถึงในสวนคณะ/หนวยงาน และกองคลัง

KK-BG-OR-15 ใบโอนเงินงบประมาณ

จัดพิมพใบโอน/ยืม/
คืนเงินงบประมาณ

บันทึกขอมูลการโอน/
ยืม/คืนเงินงบประมาณ

KK-BG-DT-23 บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ
จัดทําบันทึกขอความ
ขอโอนเงินงบประมาณ

บันทึกขอความขอโอนเงินงบประมาณ

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-17

CF-BG-12 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน หนาที่ : 1 / 1

งานงบประมาณ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

เริ่มตน

M
ตรวจสอบ

รายงานพรอม
ลงนามผูจัดทํา

จัดพิมพรายงาน
ณ สิ้นวัน

รายงานสิ้นวัน1

สิ้นสุด

1  KK-BG-OR-16 รายงานการขอผูกพันประจําวัน
   KK-BG-OR-17 รายงานการขอผูกพันเพิ่มเติมประจําวัน
   KK-BG-OR-18 รายงานสรุปการขอผูกพัน
   KK-BG-OR-19 รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจาย
   KK-BG-OR-20 รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย
   KK-BG-OR-21 ทะเบียนคุมยอดเงินงบประมาณ
   KK-BG-OR-22 ทะเบียนคุมยอดเงินกัน เงินขยาย
   KK-BG-OR-23 รายงานสรุปยอดเงินกัน เงินขยาย
   KK-BG-OR-24 รายงานรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ
   KK-BG-OR-25 รายงานการสรุปการโอนเงินงบประมาณ
   KK-BG-OR-26 รายงานรายละเอียดการยืม/คืนเงินงบประมาณ
   KK-BG-OR-27 รายงานสรุปการยืม/คืนเงินงบประมาณ

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-18

CF-BG-13 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นเดือน หนาที่ : 1 / 1

งานงบประมาณ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

1  KK-BG-OR-28 รายงานสรุปการยืม/คืนเงินงบประมาณ
   KK-BG-OR-29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน
   KK-BG-OR-30 รายงานรายจายเงินงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการ
   KK-BG-OR-31 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน
   KK-BG-OR-32 รายงานรายจายงบกลาง

เริ่มตน

M
ตรวจสอบ

รายงานพรอม
ลงนามผูจัดทํา

จัดพิมพรายงาน
ณ สิ้นเดือน

รายงานสิ้นเดือน1

สิ้นสุด

 



 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ

รายงานการออกแบบระด

 

 

 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547

ับฟงกชัน                                                                                                              BG_5-19

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-14 ขั้นตอนการปดงบประมาณประจําป หนาที่ :  1 / 1

งานงบประมาณ

เริ่มตน

เมื่อถึงระยะเวลาปดปงบ
ประมาณ ทําการตรวจสอบ
ยอดเงินที่เหลือจากการ
บริหารงบประมาณ
ภายหลังการกันเงิน

KK-BG-OR-13 รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ

CF-BG-11

ขั้นตอนการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ

กรณีโอนงบประมาณ กรณีคืนเงินงบประมาณแกแหลงเงิน

KK-BG-DT-24 บันทึกปดงบประมาณประจําป

KK-BG-OR-33 รายงานการคืนเงินงบประมาณใหแกแหลงเงินงบประมาณ

เสนอรายงานการคืนเงิน
งบประมาณใหกับผูบริหาร

สิ้นสุด

หัวหนาหนวยงบประมาณ
ตรวจสอบและลงนาม

เสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาจัดการ
งบประมาณเหลือจาย

พิจารณาการจัดการ
งบประมาณเหลือจาย

จัดพิมพรายงานแสดง
งบประมาณคงเหลือ

กอนการปดงบประมาณประจําป

บันทึกคืนเงินงบประมาณ
แกแหลงเงินงบประมาณ

จัดพิมพรายงานการคืน
เงินงบประมาณใหแก
แหลงเงินงบประมาณ

 



 
 
 

 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547
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มหาวิทยาลัยขอนแกน
ระบบ งบประมาณ

CF-BG-15 ขั้นตอนรับเอกสารเบิกจายจากคณะ/หนวยงาน หนาที่ :  1 / 1

กองคลังคณะ/หนวยงาน

CF-AP-04

ขั้นตอนการวางฎีกาเงินงบประมาณ

จัดรวบรวมเอกสารเบิกจาย
สงกองคลัง

เอกสารประกอบการเบิกจาย

CF-FN-28

ขั้นตอนการเบิกชดเชยเงินทดรองจาย

บันทึกรับเอกสารการเบิกจากคณะ/หนวยงาน

บันทึกรับเอกสาร
การเบิกจากคณะ/หนวยงาน

M
ตรวจรับเอกสาร
การเบิกจาก

คณะ/หนวยงาน

CF-BG-05

ขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย

M

พิจารณา
แหลงเงิน

ขั้นตอน
การเตรียมจายเงิน 1

1 ขั้นตอนการเตรียมจายเงิน ไดแก ขั้นตอนการเตรียมจายเช็ค(CF-FN-12) , ขั้นตอนการเตรียมจายเงินสด(CF-FN-13), ขั้นตอนการเตรียมจายเงินผานธนาคาร(CF-FN-14)

เงินงบประมาณ เงินรายได

CF-BG-06

ขั้นตอนการผูกพันและเบิกจาย

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.
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5.3 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการตั้งยอดเงินงบประมาณ  CF-BG-01 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. การตั้งยอดเงินงบประมาณ มาจาก 3 ทางดังนี้ 
1.1 การจัดสรรงบประมาณประจําป ซึ่งไดขอมูลจากขั้นตอนการแจงผลการจัดสรรงบประมาณ (CF-PL-

08) สามารถเชื่อมตอขอมูลมาไดอัตโนมัติ 
1.2 การกันเงินเงินงบประมาณ ซึ่งไดขอมูลจากขั้นตอนการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกัน

เงินกรณีพิเศษ (CF-BG-09) สามารถเชื่อมตอขอมูลมาไดอัตโนมัติ 
1.3 เงินงบประมาณเบิกแทนกัน จะตองบันทึกขอมูลลงระบบเอง 

 
หนวยวางแผน 

 
งานงบประมาณ 

 
หนวยงานภายนอก 

  

  

2. ทําการประมวลผลขอมูลเพื่อนําขอมูลการจัดสรรงบประมาณ และขอมูลการกันเงิน มาตั้งยอดเงินงบ
ประมาณ 

งานงบประมาณ    KK-BG-DT-01
KK-BG-DT-02 

 

3. พิมพรายงานการตั้งยอดเงินงบประมาณ และรายงานสรุปการตั้งยอดเงินงบประมาณ  งานงบประมาณ     KK-BG-OR-01
KK-BG-OR-02 

4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล งานงบประมาณ     
4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง 

• ปฏิบัติตามขอที่ 2 ใหม 
 

 
 
 

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง 
• จัดเก็บรายงานเขาแฟม และสิ้นสุดขั้นตอน 
 

 

 
   

 
    

 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-22      

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-01 บันทึกตั้งยอดเงินงบประมาณ KK-BG-OR-01 รายงานการตั้งยอดเงินงบประมาณ 

 KK-BG-DT-02 บันทึกตั้งยอดเงินงบประมาณยอย KK-BG-OR-02 รายงานสรุปการตั้งยอดเงินงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 

 
 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.
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ขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจํางวด  CF-BG-02 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. จัดทําเรื่องการขออนุมัติเงินประจํางวด พรอมเอกสารประกอบ แยกตามกรณีดังนี้ 
• กรณีคาครุภัณฑ : รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ และใบเสนอราคา (ถามี) 
• กรณีคาสิ่งกอสราง : แบบรูปแบบรายการ , ประมาณราคากลางของทางราชการ , รายงานการจัด

จางของทางราชการ(ถามี) และใบเสนอราคาของผูรับจางที่ไดรับการคัดเลือก(ถามี) 

คณะ/หนวยงาน   

  

2. รวบรวมเอกสารและสงไปยังงานงบประมาณ คณะ/หนวยงาน     

3. รับเรื่องการขออนุมัติเงินประจํางวด พรอมกับบันทึกขอมูลการขออนุมัติเงินประจํางวด งานงบประมาณ     KK-BG-DT-03

4. พิมพใบขออนุมัติเงินประจํางวด งานงบประมาณ     KK-BG-OR-03

5. จัดทําเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจํางวด ไดแก หนังสือขออนุมัติเงินประจํางวด และแบบฟอรม
การขออนุมัติเงินประจํางวด (แบบ ง.211, แบบ ง.221 และแบบ ง.231) 

งานงบประมาณ     

6. เสนอผูมีอํานาจลงนาม งานงบประมาณ     

7. สงเอกสารการขออนุมัติเงินประจํางวดไปสํานักงบประมาณเพื่อขออนุมัติ งานงบประมาณ     
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-03 บันทึกขออนุมัติเงินประจํางวด KK-BG-OR-03 ใบขออนุมัติเงินประจํางวด 

 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 

 
 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.
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ขั้นตอนการอนุมัติเงินประจํางวด  CF-BG-03 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับผลการอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ งานงบประมาณ     

2. บันทึกผลการอนุมัติเงินประจํางวด งานงบประมาณ     KK-BG-DT-04

3. พิมพรายงานตรวจสอบเงินประจํางวด งานงบประมาณ     KK-BG-OR-04

4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล งานงบประมาณ     
4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง  
• แกไขรายการ ปฏิบัติตามขอที่ 2 ใหม 

 

4.2. กรณีขอมูลถูกตอง        
• ทําขอถัดไป 

 

5. เสนอผูมีอํานาจลงนาม งานงบประมาณ     

6. สงเอกสารไปยังคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของ งานงบประมาณ

     

     

     
 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-04 บันทึกอนุมัติเงินประจํางวด KK-BG-OR-04 รายงานตรวจสอบเงินประจํางวด 

 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 

 
 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-25      

ขั้นตอนการการขอผูกพัน CF-BG-04 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. ทําเรื่องการขอผูกพันหรือการขอผูกพันเพิ่มเติม โดยบันทึกขอมูลขอผูกพันหรือขอผูกพันเพิ่มเติมลงระบบ  คณะ/หนวยงาน   KK-BG-DT-05
KK-BG-DT-06 

  

2. พิมพใบขอผูกพัน หรือใบขอผูกพันเพิ่มเติม คณะ/หนวยงาน     KK-BG-OR-05
KK-BG-OR-06 

3. เสนอเอกสารใหผูมีอํานาจอนุมัติ ไดแก อธิการบดี , รองอธิการบดี หรือผูที่ไดรับคําสั่งมอบอํานาจ คณะ/หนวยงาน     

4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร โดยผูคุมยอดงบประมาณ (ทั้งสวนของคณะ/หนวยงานและกองคลัง) ผูคุมยอดงบประมาณ     
4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง       
• แจงรายการแกไข/ปรับปรุง พรอมสงเรื่องและเอกสารประกอบคืนไปยังคณะ/หนวยงานตน

เรื่อง ใหแกไขรายการใหถูกตอง กอนดําเนินการขอถัดไป 
4.2. กรณีขอมูลถูกตอง       
•  ทําขอถัดไป 

5. พิจารณาอนุมัติและตรวจสอบคุมยอด ซึ่งจะตองตรวจดูวามียอดเงินเพียงพอหรือไม โดยผูคุมยอดงบ
ประมาณ (ทั้งสวนของคณะ/หนวยงานและกองคลัง) 

ผูคุมยอดงบประมาณ  KK-BG-DT-07
KK-BG-DT-08 

   

5.1. กรณียอดเงินไมเพียงพอ       
• ทําการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ จากขั้นตอนการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (CF-BG-11) 

ใหยอดเพียงพอ แลวดําเนินการขอถัดไป 
5.2. กรณียอดเงินเพียงพอ 
•  ทําขอถัดไป 

      

      

      

      

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-26      

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

6. บันทึกอนุมัติผูกพัน หรือบันทึกอนุมัติผูกพันเพิ่มเติม ผูคุมยอดงบประมาณ    KK-BG-DT-07
KK-BG-DT-08 

 

7. เสนอผูมีอํานาจลงนาม งานงบประมาณ     

8. แจงผลกลับไปยังคณะ/หนวยงานตนเรื่อง งานงบประมาณ     
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-05 บันทึกขอผูกพัน  KK-BG-OR-05 ใบขอผูกพัน 

 KK-BG-DT-06 บันทึกขอผูกพันเพิ่มเติม  KK-BG-OR-06 ใบขอผูกพันเพิ่มเติม 

 KK-BG-DT-07 บันทึกอนุมัติผูกพัน   

 KK-BG-DT-08 บันทึกอนุมัติผูกพันเพิ่มเติม   

 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 

 
 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-27      

ขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย CF-BG-05 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. ทําเรื่องการขออนุมัติเบิกจาย โดยบันทึกขอมูลขออนุมัติเบิกจายลงระบบ ตามกรณีดังนี้ 
• บันทึกขอเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง 
• บันทึกขอเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรอง 
• บันทึกขอเบิกจาย กรณีทั่วไป 

 

คณะ/หนวยงาน   
KK-BG-DT-09 
KK-BG-DT-10 
KK-BG-DT-11 

  

2. พิมพใบขออนุมัติเบิกจาย คณะ/หนวยงาน     KK-BG-OR-07

3. เสนอเอกสารใหผูมีอํานาจอนุมัติ ไดแก อธิการบดี , รองอธิการบดี หรือผูที่ไดรับคําสั่งมอบอํานาจ คณะ/หนวยงาน     

4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร โดยผูคุมยอดงบประมาณ (ทั้งสวนของคณะ/หนวยงานและกองคลัง) ผูคุมยอดงบประมาณ     
4.1. กรณีขอมูลไมถูกตอง       
• แจงรายการแกไข/ปรับปรุง พรอมสงเรื่องและเอกสารประกอบคืนไปยังคณะ/หนวยงานตน

เรื่อง ใหแกไขรายการใหถูกตอง กอนดําเนินการขอถัดไป 
4.2. กรณีขอมูลถูกตอง       
•  ทําขอถัดไป 

5. พิจารณาอนุมัติและตรวจสอบคุมยอด ซึ่งจะตองตรวจดูวามียอดเงินเพียงพอหรือไม โดยผูคุมยอดงบ
ประมาณ (ทั้งสวนของคณะ/หนวยงานและกองคลัง) 

ผูคุมยอดงบประมาณ   KK-BG-DT-12   

5.1. กรณียอดเงินไมเพียงพอ       
• ทําการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ จากขั้นตอนการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (CF-BG-11) 

ใหยอดเพียงพอ แลวดําเนินการขอถัดไป 

      

      

      

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-28      

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

      5.2. กรณียอดเงินเพียงพอ 
•  ทําขอถัดไป 

6. บันทึกการอนุมัติเบิกจาย ผูคุมยอดงบประมาณ     KK-BG-DT-12

7. รวบรวมเอกสารการเบิกจายสงเขาขั้นตอนรับเอกสารเบิกจายจากคณะ/หนวยงาน (CF-BG-15) ผูคุมยอดงบประมาณ     
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-09 บันทึกขอเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง KK-BG-OR-07 ใบขออนุมัติเบิกจาย 

 KK-BG-DT-10 บันทึกขอเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรอง   

 KK-BG-DT-11 บันทึกขอเบิกจาย กรณีทั่วไป   

 KK-BG-DT-12 บันทึกอนุมัติเบิกจาย   

 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-29      

ขั้นตอนการผูกพันและเบิกจาย CF-BG-06 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. ทําเรื่องการขออนุมัติเบิกจาย โดยบันทึกขอมูลการขอผูกพันและเบิกจายลงระบบ ตามกรณีดังนี้ 
• บันทึกขอผูกพันและเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง 
• บันทึกขอผูกพันและเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรอง 
• บันทึกขอผูกพันและเบิกจาย กรณีทั่วไป 
 

คณะ/หนวยงาน   
KK-BG-DT-13 
KK-BG-DT-14 
KK-BG-DT-15 

  

2. พิมพใบขอผูกพันและเบิกจาย คณะ/หนวยงาน     KK-BG-OR-08

3. เสนอเอกสารใหผูมีอํานาจอนุมัติ ไดแก อธิการบดี , รองอธิการบดี หรือผูที่ไดรับคําสั่งมอบอํานาจ คณะ/หนวยงาน     

4. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร โดยผูคุมยอดงบประมาณ (ทั้งสวนของคณะ/หนวยงานและกองคลัง) ผูคุมยอดงบประมาณ     
4.1  กรณีขอมูลไมถูกตอง       
• แจงรายการแกไข/ปรับปรุง พรอมสงเรื่องและเอกสารประกอบคืนไปยังคณะ/หนวยงานตน

เรื่อง ใหแกไขรายการใหถูกตอง กอนดําเนินการขอถัดไป 
4.2 กรณีขอมูลถูกตอง       
•  ทําขอถัดไป 

5. พิจารณาอนุมัติและตรวจสอบคุมยอด ซึ่งจะตองตรวจดูวามียอดเงินเพียงพอหรือไม โดยผูคุมยอดงบ
ประมาณ (ทั้งสวนของคณะ/หนวยงานและกองคลัง) 

ผูคุมยอดงบประมาณ   KK-BG-DT-16   

5.1 กรณียอดเงินไมเพียงพอ       
• ทําการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ จากขั้นตอนการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (CF-BG-11) 

ใหยอดเพียงพอ แลวดําเนินการขอถัดไป 

      

      

      

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-30      

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

      5.2 กรณียอดเงินเพียงพอ 
•  ทําขอถัดไป 

6. บันทึกการอนุมัติผูกพันและเบิกจาย ผูคุมยอดงบประมาณ     KK-BG-DT-16

7. รวบรวมเอกสารการเบิกจายสงเขาขั้นตอนรับเอกสารเบิกจายจากคณะ/หนวยงาน (CF-BG-15) ผูคุมยอดงบประมาณ     
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-13 บันทึกขอผูกพันและเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง KK-BG-OR-08 ใบขอผูกพันและเบิกจาย 

 KK-BG-DT-14 บันทึกขอผูกพันและเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรอง   

 KK-BG-DT-15 บันทึกขอผูกพันและเบิกจาย กรณีทั่วไป   

 KK-BG-DT-16 บันทึกอนุมัติผูกพันและเบิกจาย   

 
 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-31      

ขั้นตอนการปรับปรุงยอดเงินงบประมาณ CF-BG-07 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับขอมูลการปรับปรุงงบประมาณ จาก 2 ระบบงานดังนี้ 
• ระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อนําขอมูลจากการรับเงินจริงมาปรับปรุงยอดงบประมาณรายรับ จากขั้น

ตอนโอนขอมูลใหระบบอื่น (CF-GL-06) 
• ระบบการเงินรับ-จาย เพื่อนําขอมูลจากการจายจริงมาปรับปรุงยอดงบประมาณรายจาย จากขั้น

ตอนการจายเงิน (ขั้นตอนการจายเช็ค (CF-FN-15) , ขั้นตอนการจายเงินสด (CF-FN-16) และ
ขั้นตอนการจายเงินผานธนาคาร (CF-FN-17)) 

 

งานงบประมาณ      

2. พิมพรายงานงบประมาณรายรับ-รายจายประจําเดือน งานงบประมาณ     KK-BG-OR-09

3. ทําการประมวลผลขอมูล และยืนยันรายการปรับปรุงยอดเงินงบประมาณ งานงบประมาณ KK-BG-DT-17    

4. พิมพรายงานสรุปงบประมาณ ตามแผนงาน งานงบประมาณ     KK-BG-OR-10
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-17 บันทึกยืนยันการปรับปรุงยอดเงินงบประมาณ KK-BG-OR-09 รายงานงบประมาณรายรับ-รายจายประจําเดือน 

    KK-BG-OR-10 รายงานงบประมาณตามแผนงาน 

 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-32      

ขั้นตอนการเบิกเกินสงคืน CF-BG-08 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับขอมูลการรับเงินจากการเบิกเกินสงคืน จากขั้นตอนการระงับคาใชจายเพื่อสงเงินคืนแกแหลงเงิน (CF-
FN-24) พรอมเอกสารการเบิกเกินสงคืน ไดแก ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน และใบนําสงเงินรายไดแผนดิน 

หนวยรับ-จาย     

2. ทําการประมวลผลขอมูล และยืนยันรายการเบิกเกินสงคืน งานงบประมาณ KK-BG-DT-18 
 

   

3. พิมพรายงานรายละเอียดรายการเบิกเกินสงคืน และรายงานสรุปงบประมาณเบิกเกินสงคืน งานงบประมาณ     KK-BG-OR-11
KK-BG-OR-12 

 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-18 บันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากการเบิกเกินสงคืน KK-BG-OR-11 รายงานรายละเอียดรายการเบิกเกินสงคืน 

   KK-BG-OR-12 รายงานสรุปงบประมาณเบิกเกินสงคืน 

 
 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-33      

ขั้นตอนการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ CF-BG-09 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อใกลถึงระยะเวลาการปดงบประมาณประจําป จะจัดพิมพรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือประจําป  งานงบประมาณ    KK-BG-OR-13  

2. แจงเรื่องไปยังคณะ/หนวยงาน ใหพิจารณาเพื่อเตรียมดําเนินเรื่องการขอกันเงิน 
 

งานงบประมาณ     

3. บันทึกขอมูลการขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน กรณีพิเศษลงระบบ 
 

คณะ/หนวยงาน     KK-BG-DT-19

4. จัดทําเอกสารประกอบการขอกันเงิน เสนอผูมีอํานาจลงนาม  คณะ/หนวยงาน     

5. เสนอเรื่องพิจารณาอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ (ทั้งสวนคณะ/หนวยงานและกองคลัง) งานงบประมาณ     
5.1. กรณีไมอนุมัติ   
• บันทึกผลการอนุมัติการกันเงิน 
• แจงเรื่องกลับไปยังคณะ/หนวยงานตนเรื่อง แลวสิ้นสุดขั้นตอน 

 

KK-BG-DT-20

5.2. กรณีอนุมัติ  
• ทําขอถัดไป 
 

6. บันทึกผลการอนุมัติการกันเงิน 
 

งานงบประมาณ     KK-BG-DT-20

7. พิมพใบขอกันเงิน งานงบประมาณ     KK-BG-OD-01

8. เสนอผูมีอํานาจลงนาม งานงบประมาณ     

      

      

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-34      

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

9. สงเอกสารการขอกันเงิน ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
• กรณีการกันเงิน สงไปยังคลังจังหวัด 
• กรณีการขยายเวลาการกันเงิน สงไปยังกรมบัญชีกลาง 
 

งานงบประมาณ     

10. รับผลการอนุมัติการกันเงิน จากคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง งานงบประมาณ     

11. บันทึกผลการอนุมัติการกันเงิน และยืนยันขอมูลการกันเงิน งานงบประมาณ    KK-BG-DT-21
KK-BG-DT-22 

 

12. เสนอผูมีอํานาจลงนาม งานงบประมาณ     

13. แจงเรื่องไปยังคณะ/หนวยงานตนเรื่องทราบ งานงบประมาณ     
 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-19 บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ KK-BG-OR-13 รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือประจําป 

 KK-BG-DT-20 บันทึกอนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ  KK-BG-OD-01 ใบขอกันเงิน 

 KK-BG-DT-21 บันทึกอนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ 
จากคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง 

  

 KK-BG-DT-22 บันทึกยืนยันการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ    

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 

 
 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-35      

ขั้นตอนการขอแกไขรายการขอกันเงิน  CF-BG-10 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับเรื่องการแกไขรายการขอกันเงิน จากคณะ/หนวยงาน งานงบประมาณ     

2. เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ งานงบประมาณ     
2.1. กรณีไมอนุมัติ  
• แจงเรื่องกลับไปยังคณะ/หนวยงานตนเรื่อง และสิ้นสุดขั้นตอน 
 

   

2.2. กรณีอนุมัติ 
• แกไขรายการขอกันเงิน และดําเนินการขั้นถัดไป 
 

KK-BG-DT-19

3. พิมพใบขอกันเงิน งานงบประมาณ     KK-BG-OD-01

4. เสนอผูมีอํานาจลงนาม งานงบประมาณ     

5. จัดเก็บเอกสาร และแจงเรื่องกลับไปยังคณะ/หนวยงานตนเรื่องทราบ งานงบประมาณ

   

      

     
 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-19 บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ KK-BG-OD-01 ใบขอกันเงิน 

 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-36      

ขั้นตอนการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ  CF-BG-11 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. พิจารณาประเภทการโอนเงินงบประมาณ งานงบประมาณ     
1.1. กรณีภายนอกมหาวิทยาลัย 
•  จัดทําเอกสารแจงขอโอนเงินงบประมาณ 
• เสนอผูมีอํานาจลงนาม 
• สงเอกสารไปยังหนวยงานภายนอก 
• รับแจงผลการอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ 
• ดําเนินการขอ 4 
1.2. กรณีภายในมหาวิทยาลัย 
• ทําขอถัดไป 

2. เสนอผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ งานงบประมาณ     
2.1. กรณีไมอนุมัติ 
•  สิ้นสุดขั้นตอน 
2.2. กรณีอนุมัติ 
• ทําขอถัดไป 

      

      

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 

      

      

       
       
       
       



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-37      

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน INPUT OUTPUT 

M S 

3. แยกประเภทของเรื่อง งานงบประมาณ

3.1. กรณีการโอน 
•  แจงเรื่องการโอนเงินงบประมาณใหผูมีอํานาจ 
• ทําขอถัดไป 
3.2. กรณีการยืม/คืน 
• ทําขอถัดไป 

4. บันทึกขอมูลการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ งานงบประมาณ     KK-BG-DT-23

5. พิมพใบโอนเงินงบประมาณ งานงบประมาณ     KK-BG-OR-15

6. เสนอผูมีอํานาจอนุมัติตรวจสอบและลงนาม งานงบประมาณ     

7. จัดเก็บเอกสารเขาแฟม และสิ้นสุดขั้นตอน งานงบประมาณ

     
      

      

     
 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-23 บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ KK-BG-OR-15 ใบโอนเงินงบประมาณ 

 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 

 
 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-38      

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน CF-BG-12 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. พิมพรายงานสรุปการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน งานงบประมาณ    KK-BG-OR-11
KK-BG-OR-12 
KK-BG-OR-16 
KK-BG-OR-17 
KK-BG-OR-18 
KK-BG-OR-19 
KK-BG-OR-20 
KK-BG-OR-21 
KK-BG-OR-22 
KK-BG-OR-23 
KK-BG-OR-24 
KK-BG-OR-25 
KK-BG-OR-26 
KK-BG-OR-27 

 

2. ตรวจสอบรายงาน พรอมลงนามผูจัดทํา และสิ้นสุดขั้นตอน งานงบประมาณ     
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-39      

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

   KK-BG-OR-11 รายงานรายละเอียดการเบิกเกินสงคืน 

   KK-BG-OR-12 รายงานสรุปการเบิกเกินสงคืน 

   KK-BG-OR-16 รายงานการขอผูกพันประจําวัน 

   KK-BG-OR-17 รายงานการขอผูกพันเพิ่มเติมประจําวัน 

   KK-BG-OR-18 รายงานสรุปการขอผูกพัน 
   KK-BG-OR-19 รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจาย 
   KK-BG-OR-20 รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย 
   KK-BG-OR-21 ทะเบียนคุมยอดเงินงบประมาณ 
   KK-BG-OR-22 ทะเบียนคุมยอดเงินกัน เงินขยาย 

   KK-BG-OR-23 รายงานสรุปยอดเงินกัน เงินขยาย 

   KK-BG-OR-24 รายงานรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ 

   KK-BG-OR-25 รายงานสรุปการโอนเงินงบประมาณ 

   KK-BG-OR-26 รายงานรายละเอียดการยืม/คืนเงินงบประมาณ 

   KK-BG-OR-27 รายงานสรุปการยืม/คืนเงินงบประมาณ 

 
 
 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 

 
 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-40      

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ สิ้นเดือน  CF-BG-13 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. พิมพรายงานสรุปการปฏิบัติงาน ณ สิ้นวัน งานงบประมาณ    KK-BG-OR-28
KK-BG-OR-29 
KK-BG-OR-30 
KK-BG-OR-31 
KK-BG-OR-32 

 

2. ตรวจสอบรายงาน พรอมลงนามผูจัดทํา และสิ้นสุดขั้นตอน งานงบประมาณ     
 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

   KK-BG-OR-28 รายงานสรุปการยืม/คืนเงินงบประมาณ 

   KK-BG-OR-29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน 

   KK-BG-OR-30 รายงานรายจายเงินงบประมาณตามแผนงาน 

   KK-BG-OR-31 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน 

   KK-BG-OR-32 รายงานรายจายงบกลาง 

 
 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 



 

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-41      

ขั้นตอนการปดงบประมาณประจําป  CF-BG-14 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. เมื่อใกลถึงระยะเวลาปดงบประมาณประจําป จะออกรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือประจําป และ
เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดการกับงบประมาณเหลือจาย 

งานงบประมาณ     

2. ผลการพิจารณาจัดการกับงบประมาณเหลือจาย งานงบประมาณ

2.1.  กรณีโอนงบประมาณ   
• เขาขั้นตอนการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ (CF-BG-11) แลวดําเนินการขั้นถัดไป 

 

   

2.2. กรณีคืนเงินงบประมาณแกแหลงเงิน 
• ทําขอถัดไป 
 

3. บันทึกปดงบประมาณประจําป 
 

งานงบประมาณ     KK-BG-DT-24

4. พิมพรายงานการคืนเงินงบประมาณใหแกแหลงเงินงบประมาณ 
 

งานงบประมาณ     KK-BG-OR-33

5. เสนอผูมีอํานาจตรวจสอบและลงนาม งานงบประมาณ     

6. เสนอรายงานการคืนเงินงบประมาณใหกับผูบริการ แลวสิ้นสุดขั้นตอน งานงบประมาณ

     
   

      

     
 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-24 บันทึกปดงบประมาณประจําป KK-BG-OR-33 รายงานการคืนเงินงบประมาณใหแกแหลงเงินงบประมาณ 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ค. 2547

 

 



 

Control Point   (M = Manual, S = System)         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

BG_ระบบงบประมาณ 
แกไขเม่ือ :   23 มี.ค. 2547

รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                             BG_5-42       

ขั้นตอนรับเอกสารเบิกจายจากคณะ/หนวยงาน  CF-BG-15 

CO
NT

RO
L 

PO
IN

T 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หนวยงาน   

 

INPUT OUTPUT

M S

1. รับเอกสารเบิกจายจากขั้นตอนการอนุมัติเบิกจาย (CF-BG-05) , ขั้นตอนการผูกพันและเบิกจาย (CF-BG-06) 
และขั้นตอนการเบิกชดเชยเงินทดรองจาย (CF-FN-28) 

คณะ/หนวยงาน     

2. รวบรวมเอกสารการเบิกจายสงกองคลัง กองคลัง     

3. ตรวจรับเอกสารจากคณะ/หนวยงาน กองคลัง     

4. บันทึกรับเอกสารการเบิกจากคณะ/หนวยงาน กองคลัง     KK-BG-DT-25

5. พิจารณาแยกแหลงเงิน กองคลัง     
   5.1.  กรณีเงินงบประมาณ   

• เขาขั้นตอนการวางฎีกาเงินงบประมาณ (CF-AP-04) แลวสิ้นสุดขั้นตอน 
 

   

      5.2. กรณีเงินรายได 
• เขาขั้นตอนการเตรียมจายเงิน (ขั้นตอนการเตรียมจายเช็ค (CF-FN-12) , ขั้นตอนการเตรียมจาย
เงินสด (CF-FN-13) และขั้นตอนการเตรียมจายเงินผานธนาคาร (CF-FN-14)) แลวสิ้นสุดขั้นตอน 

 

 
 
 

หมายเหตุ รหัส Input ชื่อ Input รหัส Output ชื่อ Output 

 KK-BG-DT-25 บันทึกยืนยันการรับเอกสารจากคณะ/หนวยงาน   

 



 

 

 

 

 

การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
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6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 

6. การออกแบบรูปแบบหนาจอ 
6.1 บันทึกรายการหลัก 

6.1.1 KK-BG-RT-01 : กําหนดขอมูลประเภทเร่ือง 
 

KK-BG-RT-01 กําหนดขอมูลประเภทเรื่อง

รหัสประเภทเรื่อง ชื่อประเภทเรื่อง ������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลประเภทเร่ือง นําไปใชอางอิงในการบันทึกขอมูลของเอกสารแตละประเภท 

1. รหัสประเภทเรื่อง หมายถึง รหัสประเภทเรื่อง 
2. ช่ือประเภทเรื่อง หมายถึง ช่ือประเภทเรื่อง 
3. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
4. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 การบันทึกขอมูลหลัก 

BG_ระบบงบประมาณ  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.2 การบันทึกรายการประจําวัน 
6.2.1 KK-BG-DT- 01: บันทึกต้ังยอดเงินงบประมาณ  

 
KK-BG-DT-01 บันทึกการตั้งยอดเงินงบประมาณ

แหลงเงิน

หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

กองทุน

ปงบประมาณ จํานวนเงินงบประมาณ ������
������
������
������
������
������
������
������
������

ต้ังยอดจากการจัดสรรงบประมาณประจําป ต้ังยอดจากการกันเงิน ออกรายงานตรวจสอบ

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

ต้ังยอดประจําปงบประมาณ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกต้ังยอดเงินงบประมาณ 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. ต้ังยอดประจําปงบ

ประมาณ 
หมายถึง ต้ังยอดประจําปงบประมาณ 

2. แหลงเงิน หมายถึง รหัสและชื่อแหลงเงิน 
3. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
4. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
5. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
6. ต้ังยอดจากการจัดสรรงบ

ประมาณประจําป 
หมายถึง กดปุมเพื่อประมวลผลตั้งยอดจากการจัดสรรงบประมาณประ

จําป 
7. ต้ังยอดจากการกันเงิน หมายถึง กดปุมเพื่อประมวลผลตั้งยอดจากการกันเงิน 
8. ออกรายงานตรวจสอบ หมายถึง กดปุมเพื่อออกรายงานตรวจสอบ 
สวนขอมูลรายละเอียด   
9. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
10. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

BG_ระบบงบประมาณ  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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11. จํานวนเงินงบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
12. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
13. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.2.2 KK-BG-DT-02 : บันทึกต้ังยอดเงินงบประมาณยอย 
KK-BG-DT-02 บันทึกการตั้งยอดเงินงบประมาณยอย

แหลงเงิน

หนวยงาน

แผนงาน/โครงการ

กองทุน

จํานวนเงินงบประมาณ ������
������
������
������
������
������
������
������
������

แผนงาน/โครงการ

ปงบประมาณ

จํานวนเงิน

หนวยงาน

บาท

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

รวมจํานวนเงิน

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกต้ังยอดเงินงบประมาณยอย 

 
สวนขอมูลหลัก   
1. ต้ังยอดประจําปงบ

ประมาณ 
หมายถึง ต้ังยอดประจําปงบประมาณ 

2. แหลงเงิน หมายถึง รหัสและชื่อแหลงเงิน 
3. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
4. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
5. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
6. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
สวนขอมูลรายละเอียด   
7. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงานยอย  
8. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการยอย 
9. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

10. จํานวนเงินงบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
11. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
12. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
13. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 

 
 

BG_ระบบงบประมาณ  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.2.3 KK-BG-DT-03 : บันทึกการขออนุมัติเงินประจํางวด 
 

KK-BG-DT-03 บันทึกขออนุมัติเงินประจํางวด

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

หนวยงาน

กองทุน

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

พิมพใบขออนุมัติเงินประจํางวด

จํานวนเงินรวม

รายละเอียด

เลขที่ใบขออนุมัติเงินประจํางวด วันที่ขออนุมัติเงินประจํางวด

งวดที่

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

สถานะการอนุมัติ วันที่อนุมัติรอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ

ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ วันที่

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

แผนงาน/โครงการ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการขออนุมัติเงินประจํางวด 

 
สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่ใบขออนุมัติเงิน

ประจํางวด 
หมายถึง เลขที่ใบขออนุมัติเงินประจํางวด 

2. วันที่ขออนุมัติเงินประจํา
งวด 

หมายถึง วันที่ขออนุมัติเงินประจํางวด 

3. ใบอนุมัติเงินประจํางวด
ที่ 

หมายถึง เลขใบขออนุมัติเงินประจํางวด กรณีมีการอนุมัติเงินประจํา
งวดจากสํานักงบประมาณ 

4. วันที่ หมายถึง วันที่อนุมัติ กรณีมีการอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบ
ประมาณ 

5. ปงบประมาณ หมายถึง ประจําปงบประมาณ 
6. แหลงเงิน หมายถึง รหัสและชื่อแหลงเงิน 
7. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
8. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
9. งวดที่ หมายถึง งวดที่ 
10. สถานะการอนุมัติ หมายถึง สถานะการอนุมัติ ประกอบดวย สถานะรออนุมัติ ,อนุมัติ และ

ไมอนุมัติ 

BG_ระบบงบประมาณ  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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11. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติ 
12. พิมพใบขออนุมัติเงิน

ประจํางวด 
หมายถึง กดปุมพิมพใบขออนุมัติเงินประจํางวด เพื่อพิมพใบขออนุมัติ

เงินประจํางวด 
สวนขอมูลรายละเอียด   
13. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
14. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

15. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
16. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
17. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
18. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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6.2.4 KK-BG-DT-04 : บันทึกการอนุมัติเงินประจํางวด 
 

KK-BG-DT-04 บันทึกอนุมัติเงินประจํางวด

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

หนวยงาน

กองทุน

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

รายละเอียด

อางอิงใบขออนุมัติเงินประจํางวด วันที่ขออนุมัติเงินประจํางวด

งวดที่

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

สถานะการอนุมัติ วันที่อนุมัติอนุมัติ ไมอนุมัติ

หมายเหตุ

ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ วันที่

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

แผนงาน/โครงการ

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการอนุมัติเงินประจํางวด 

สวนขอมูลหลัก   
1. อางอิงใบขออนุมัติเงิน

ประจํางวด 
หมายถึง อางอิงใบขออนุมัติเงินประจํางวด 

2. วันที่ขออนุมัติเงินประจํา
งวด 

หมายถึง วันที่ขออนุมัติเงินประจํางวด 

3. ใบอนุมัติเงินประจํางวด
ที่ 

หมายถึง เลขใบขออนุมัติเงินประจํางวด กรณีมีการอนุมัติเงินประจํา
งวดจากสํานักงบประมาณ 

4. วันที่ หมายถึง วันที่อนุมัติ กรณีมีการอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบ
ประมาณ 

5. ปงบประมาณ หมายถึง ประจําปงบประมาณ 
6. แหลงเงิน หมายถึง รหัสและชื่อแหลงเงิน 
7. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
8. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
9. งวดที่ หมายถึง งวดที่ 
10. สถานะการอนุมัติ หมายถึง สถานะการอนุมัติ ประกอบดวย สถานะรออนุมัติ ,อนุมัติ และ

ไมอนุมัติ 
11. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติ 

BG_ระบบงบประมาณ  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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12. พิมพใบขออนุมัติเงิน
ประจํางวด 

หมายถึง กดปุมพิมพใบขออนุมัติเงินประจํางวด เพื่อพิมพใบขออนุมัติ
เงินประจํางวด 

สวนขอมูลรายละเอียด   
13. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
14. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

15. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
16. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
17. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
18. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.5 KK-BG-DT-05 : บันทึกผูกพัน 
KK-BG-DT-05 บันทึกผูกพัน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

หนวยงาน

หมวดรายจาย

วงเงินท่ีขอผูกพันได

พิมพใบผูกพัน

เลขที่คุมยอดผูกพัน วันที่คุมยอดผูกพัน

จํานวนเงินที่ขอผูกพัน

วิธีดําเนินการ

หมายเหตุ

สถานะการอนุมัติผูกพัน วันที่อนุมัติผูกพัน

กองทุน

ประเภทเรื่อง

เลขที่เอกสารอางอิง

รายละเอียด

บาท

บาท

รอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ

เรื่อง

เลขที่สัญญา

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

รายละเอียด

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

แผนงาน/โครงการ

 
 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกผูกพัน 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน 
2. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
3. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง เปนประเภทของเอกสาร เชน ขออนุมัติปฎิบัติ

งานนอกเวลาราชการปกติ , ขอเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือ รายงานขอซื้อวัสดุ เปนตน 
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4. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง แบงออกเปน 3 กรณีดังนี้ 
 - กรณีอางอิงเลขที่เอกสารจากรายงานการขอซื้อ/ขอ
จาง จะดึงขอมูลมาจากระบบจัดซื้อ/จัดจางมาแสดง 
 - กรณีอางอิงเลขที่เอกสารการกันเงิน จะดึงขอมูล
จากการกันเงินมาแสดง 

 - กรณีอื่นๆ  เปนเลขที่เอกสารที่กลาวถึงโดยเปนขอ
มูลที่อยูภายนอกระบบ เชน เลขที่บันทึกขอความตางๆ 
เปนตน 

5. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ โดยสามารถแสดง
เลขที่สัญญาไดมากกวา 1 เลขที่สัญญา 
 - กรณีการจัดซื้อ/จัดจาง จะเปนเลขที่สัญญาการจัด
ซื้อ/จัดจาง หรือเลขที่ใบสั่งซื้อ เมื่อมีการอางอิงไปใชทํา
สัญญาการจัดซื้อ/จัดจาง หรือสั่งซื้อ 

 - กรณีการยืมเงินทดรองจาย จะเปนเลขที่สัญญายืม
เงินทดรองจาย เมื่อมีการอางอิงไปใชทําสัญญายืมเงินทดรอง 

6. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
7. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
8. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
9. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
10. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
11. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย จะแสดงทั้งสวนที่เปนหมวดรายจาย (สวนบน) 

และรายการรายจาย ในสวนรายละเอียด จะตองอยูภายใต
หมวดรายจาย (สวนบน) 

12. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ จะแสดงทั้งสวนที่เปนแผนงาน/โครงการ
หลัก (สวนบน) และแผนงาน/โครงการยอย ในสวนราย
ละเอียด จะตองอยูภายใตแผนงาน/โครงการหลัก (สวนบน) 

13. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
14. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
15. วงเงินที่ขอผูกพัน หมายถึง วงเงินที่ขอผูกพัน 
16. จํานวนเงินที่ขอผูกพัน หมายถึง จํานวนเงินที่ขอผูกพัน 
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17. สถานะการอนุมัติผูกพัน หมายถึง สถานะการอนุมัติ 
 - รอการอนุมัติ หมายถึง สถานะรอการดําเนินการ พิ
จรณาอนุมัติ หรือไมอนุมัติ 
 - อนุมัติ หมายถึง สถานะอนุมัติการขอผูกพัน 
สามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได 

 - ไมอนุมัติ หมายถึง สถานะไมอนุมัติการขอผูกพัน 
ไมสามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได 

18. วันที่อนุมัติผูกพัน หมายถึง วันที่อนุมัติผูกพัน 
19. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
สวนขอมูลรายละเอียด   
20. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
21. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

22. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
23. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
24. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
25. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.6 KK-BG-DT- 06: บันทึกผูกพันเพิ่มเติม 
KK-BG-DT-06 บันทึกผูกพันเพิ่มเติม

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

หนวยงาน

หมวดรายจาย

วงเงินตามที่ผูกพันเดิม

พิมพใบผูกพันเพิ่มเติม

อางอิงเลขท่ีคุมยอดผูกพัน วันที่คุมยอดผูกพัน

วงเงินท่ีขอผูกพันเพิ่มเติมได

วิธีดําเนินการ

หมายเหตุ

สถานะการอนุมัติ วันที่อนุมัติ

กองทุน

ประเภทเรื่อง

เลขที่เอกสารอางอิง

รายละเอียด

บาท

บาท

รอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ

เรื่อง

เลขที่สัญญา

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

รายละเอียด

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

แผนงาน/โครงการ

เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม

บาทจํานวนเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติม

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกผูกพันเพิ่มเติม 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่ม

เติม 
หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 

2. วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่ม
เติม 

หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 

3. อางอิงเลขที่คุมยอดผูก
พัน 

หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน ที่ตองการขอผูกพันเพิ่มเติม 

4. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
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5. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง เปนประเภทของเอกสาร เชน ขออนุมัติปฎิบัติ
งานนอกเวลาราชการปกติ , ขอเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือ รายงานขอซื้อวัสดุ เปนตน 

6. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง แบงออกเปน 3 กรณีดังนี้ 
 - กรณีอางอิงเลขที่เอกสารจากรายงานการขอซื้อ/ขอ
จาง จะดึงขอมูลมาจากระบบจัดซื้อ/จัดจางมาแสดง 
 - กรณีอางอิงเลขที่เอกสารการกันเงิน จะดึงขอมูล
จากการกันเงินมาแสดง 

 - กรณีอื่นๆ  เปนเลขที่เอกสารที่กลาวถึงโดยเปนขอ
มูลที่อยูภายนอกระบบ เชน เลขที่บันทึกขอความตางๆ 
เปนตน 

7. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ โดยสามารถแสดง
เลขที่สัญญาไดมากกวา 1 เลขที่สัญญา 
 - กรณีการจัดซื้อ/จัดจาง จะเปนเลขที่สัญญาการจัด
ซื้อ/จัดจาง หรือเลขที่ใบสั่งซื้อ เมื่อมีการอางอิงไปใชทํา
สัญญาการจัดซื้อ/จัดจาง หรือสั่งซื้อ 

 - กรณีการยืมเงินทดรองจาย จะเปนเลขที่สัญญายืม
เงินทดรองจาย เมื่อมีการอางอิงไปใชทําสัญญายืมเงินทดรอง 

8. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
9. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
10. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
11. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
12. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย จะแสดงทั้งสวนที่เปนหมวดรายจาย (สวนบน) 

และรายการรายจาย ในสวนรายละเอียด จะตองอยูภายใต
หมวดรายจาย (สวนบน) 

14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ จะแสดงทั้งสวนที่เปนแผนงาน/โครงการ
หลัก (สวนบน) และแผนงาน/โครงการยอย ในสวนราย
ละเอียด จะตองอยูภายใตแผนงาน/โครงการหลัก (สวนบน) 

15. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
16. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
17. วงเงินตามที่ผูกพันเดิม หมายถึง วงเงินที่ขอผูกพันเดิม 
18. วงเงินที่ขอผูกพันเพิ่ม

เติมได 
หมายถึง วงเงินที่สามารถขอผูกพันเพิ่มเติมได 

19. จํานวนเงินที่ขอผูกพัน
เพิ่มเติม 

หมายถึง จํานวนเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติม 
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20. สถานะการอนุมัติ หมายถึง สถานะการอนุมัติ 
 - รอการอนุมัติ หมายถึง สถานะรอการดําเนินการ พิ
จรณาอนุมัติ หรือไมอนุมัติ 
 - อนุมัติ หมายถึง สถานะอนุมัติการขอผูกพัน 
สามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได 

 - ไมอนุมัติ หมายถึง สถานะไมอนุมัติการขอผูกพัน 
ไมสามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได 

21. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติ 
22. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
สวนขอมูลรายละเอียด   
23. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
24. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

25. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
26. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
27. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
28. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.7 KK-BG-DT- 07: บันทึกอนุมัติผูกพัน 
KK-BG-DT-07 บันทึกอนุมัติผูกพัน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

วงเงินท่ีขอผูกพันได

อางอิงเลขท่ีคุมยอดผูกพัน วันที่คุมยอดผูกพัน

จํานวนเงินที่ขอผูกพัน

วิธีดําเนินการ

หมายเหตุ

สถานะการอนุมัติผูกพัน วันที่อนุมัติผูกพัน

กองทุน

เรื่อง

เลขที่เอกสารอางอิง

รายละเอียด

บาท

บาท

อนุมัติ ไมอนุมัติ

เลขที่สัญญา

ประเภทเรื่อง

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

จํานวนเงิน
������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

รายละเอียด

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกอนุมัติผูกพัน 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. อางอิงเลขที่คุมยอดผูก

พัน 
หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน 

2. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
3. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง เปนประเภทของเอกสาร เชน ขออนุมัติปฎิบัติ

งานนอกเวลาราชการปกติ , ขอเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือ รายงานขอซื้อวัสดุ เปนตน 
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4. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง แบงออกเปน 3 กรณีดังนี้ 
 - กรณีอางอิงเลขที่เอกสารจากรายงานการขอซื้อ/ขอ
จาง จะดึงขอมูลมาจากระบบจัดซื้อ/จัดจางมาแสดง 
 - กรณีอางอิงเลขที่เอกสารการกันเงิน จะดึงขอมูล
จากการกันเงินมาแสดง 

 - กรณีอื่นๆ  เปนเลขที่เอกสารที่กลาวถึงโดยเปนขอ
มูลที่อยูภายนอกระบบ เชน เลขที่บันทึกขอความตางๆ 
เปนตน 

5. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ โดยสามารถแสดง
เลขที่สัญญาไดมากกวา 1 เลขที่สัญญา 
 - กรณีการจัดซื้อ/จัดจาง จะเปนเลขที่สัญญาการจัด
ซื้อ/จัดจาง หรือเลขที่ใบสั่งซื้อ เมื่อมีการอางอิงไปใชทํา
สัญญาการจัดซื้อ/จัดจาง หรือสั่งซื้อ 

 - กรณีการยืมเงินทดรองจาย จะเปนเลขที่สัญญายืม
เงินทดรองจาย เมื่อมีการอางอิงไปใชทําสัญญายืมเงินทดรอง 

6. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
7. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
8. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
9. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
10. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
11. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย จะแสดงทั้งสวนที่เปนหมวดรายจาย (สวนบน) 

และรายการรายจาย ในสวนรายละเอียด จะตองอยูภายใต
หมวดรายจาย (สวนบน) 

12. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ จะแสดงทั้งสวนที่เปนแผนงาน/โครงการ
หลัก (สวนบน) และแผนงาน/โครงการยอย ในสวนราย
ละเอียด จะตองอยูภายใตแผนงาน/โครงการหลัก (สวนบน) 

13. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
14. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
15. วงเงินที่ขอผูกพัน หมายถึง วงเงินที่ขอผูกพัน 
16. จํานวนเงินที่ขอผูกพัน หมายถึง จํานวนเงินที่ขอผูกพัน 
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17. สถานะการอนุมัติผูกพัน หมายถึง สถานะการอนุมัติ 
 - รอการอนุมัติ หมายถึง สถานะรอการดําเนินการ  
พิจรณาอนุมัติ หรือไมอนุมัติ 
 - อนุมัติ หมายถึง สถานะอนุมัติการขอผูกพัน 
สามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได 

 - ไมอนุมัติ หมายถึง สถานะไมอนุมัติการขอผูกพัน 
ไมสามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได 

18. วันที่อนุมัติผูกพัน หมายถึง วันที่อนุมัติผูกพัน 
19. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
20. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
21. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
สวนขอมูลรายละเอียด   
22. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
23. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

24. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
25. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
26. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
27. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.8 KK-BG-DT-08 : บันทึกอนุมัติผูกพันเพิ่มเติม 
KK-BG-DT-08 บันทึกอนุมัติผูกพันเพิ่มเติม

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

อางอิงเลขท่ีคุมยอดผูกพัน วันที่คุมยอดผูกพัน

วิธีดําเนินการ

หมายเหตุ

สถานะการอนุมัติผูกพัน วันที่อนุมัติผูกพัน

กองทุน

เรื่อง

เลขที่เอกสารอางอิง

รายละเอียด

อนุมัติ ไมอนุมัติ

เลขที่สัญญา

ประเภทเรื่อง

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

รายละเอียด

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม

วงเงินตามที่ผูกพันเดิม

วงเงินท่ีขอผูกพันเพิ่มเติมได

บาท

บาท

บาทจํานวนเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติม

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกผูกพันเพิ่มเติม 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่ม

เติม 
หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 

2. วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่ม
เติม 

หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 

3. อางอิงเลขที่คุมยอดผูก
พัน 

หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน ที่ตองการขอผูกพันเพิ่มเติม 

4. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
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5. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง เปนประเภทของเอกสาร เชน ขออนุมัติปฎิบัติ
งานนอกเวลาราชการปกติ , ขอเดินทางไปราชการในราช
อาณาจักร หรือ รายงานขอซื้อวัสดุ เปนตน 

6. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง แบงออกเปน 3 กรณีดังนี้ 
 - กรณีอางอิงเลขที่เอกสารจากรายงานการขอซื้อ/ขอ
จาง จะดึงขอมูลมาจากระบบจัดซื้อ/จัดจางมาแสดง 
 - กรณีอางอิงเลขที่เอกสารการกันเงิน จะดึงขอมูล
จากการกันเงินมาแสดง 

 - กรณีอื่นๆ  เปนเลขที่เอกสารที่กลาวถึงโดยเปนขอ
มูลที่อยูภายนอกระบบ เชน เลขที่บันทึกขอความตางๆ 
เปนตน 

7. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา แบงออกเปน 2 กรณี ดังนี้ โดยสามารถแสดง
เลขที่สัญญาไดมากกวา 1 เลขที่สัญญา 
 - กรณีการจัดซื้อ/จัดจาง จะเปนเลขที่สัญญาการจัด
ซื้อ/จัดจาง หรือเลขที่ใบสั่งซื้อ เมื่อมีการอางอิงไปใชทํา
สัญญาการจัดซื้อ/จัดจาง หรือสั่งซื้อ 

 - กรณีการยืมเงินทดรองจาย จะเปนเลขที่สัญญายืม
เงินทดรองจาย เมื่อมีการอางอิงไปใชทําสัญญายืมเงินทดรอง 

8. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
9. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
10. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
11. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
12. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย จะแสดงทั้งสวนที่เปนหมวดรายจาย (สวนบน) 

และรายการรายจาย ในสวนรายละเอียด จะตองอยูภายใต
หมวดรายจาย (สวนบน) 

14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการ จะแสดงทั้งสวนที่เปนแผนงาน/โครงการ
หลัก (สวนบน) และแผนงาน/โครงการยอย ในสวนราย
ละเอียด จะตองอยูภายใตแผนงาน/โครงการหลัก (สวนบน) 

15. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
16. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
17. วงเงินตามที่ผูกพันเดิม หมายถึง วงเงินที่ขอผูกพันเดิม 
18. วงเงินที่ขอผูกพันเพิ่ม

เติมได 
หมายถึง วงเงินที่สามารถขอผูกพันเพิ่มเติมได 

19. จํานวนเงินที่ขอผูกพัน
เพิ่มเติม 

หมายถึง จํานวนเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติม 
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20. สถานะการอนุมัติ หมายถึง สถานะการอนุมัติ 
 - รอการอนุมัติ หมายถึง สถานะรอการดําเนินการ พิ
จรณาอนุมัติ หรือไมอนุมัติ 
 - อนุมัติ หมายถึง สถานะอนุมัติการขอผูกพัน 
สามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได 

 - ไมอนุมัติ หมายถึง สถานะไมอนุมัติการขอผูกพัน 
ไมสามารถดําเนินการในขั้นตอนตอไปได 

21. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติ 
22. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
สวนขอมูลรายละเอียด   
23. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
24. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

25. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
26. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
27. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
28. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.9 KK-BG-DT-09 : บันทึกขอเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง 
KK-BG-DT-09 บันทึกขอเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

วงเงินท่ีขอเบิกจายได

พิมพใบเบิกจาย

เลขที่คุมยอดเบิกจาย วันท่ีคุมยอดเบิกจาย

จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย

เรื่อง

หมายเหตุ

สถานะการอนุมัติเบิกจาย วันท่ีอนุมัติเบิกจาย

กองทุน

วิธีดําเนินการ

เลขที่เอกสารอางอิง

รายละเอียด

บาท

บาท

รอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ

อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน วันท่ีคุมยอดผูกพัน

ประเภทเรื่อง

เลขที่สัญญา

รายละเอียดรายการ

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

รายละเอียดรายการ

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

จํานวนเงินเลขที่ใบตรวจรับ เจาหนี้ เลขที่ใบสงของ

รายการสั่งจาย

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ภาษีหักณ ท่ีจาย ภาษีมูลคาเพิ่มลําดับท่ี คาปรับ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

แบบการเบิกจาย งวดเดียว หลายงวด งวดสุดทาย
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รายละเอียดรายการ รายการสั่งจาย

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

รายการรับเงินของ จํานวนเงินลําดับท่ี เลขที่บัญชีประเภทเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วิธีการออกเลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม ใช run ตามปพ.ศ. 

ประเภทเรื่อง แหลงเงิน และแผนงาน/โครงการ 
2. วันที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วันที่คุมยอดเบิกจาย 
3. อางอิงเลขที่คุมยอดผูก

พัน 
หมายถึง อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน 

4. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
5. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง เปนประเภทการขอผูกพันเพิ่มเติม 
6. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง  
7. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา  
8. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
9. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
10. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
11. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
12. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย  
14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ  
15. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
16. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
17. วงเงินที่ขอเบิกจายได หมายถึง วงเงินที่ขอเบิกจายได 
18. จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
19. แบบการเบิกจาย หมายถึง แบบการเบิกจาย 
20. สถานะการอนุมัติเบิก

จาย 
หมายถึง สถานะการอนุมัติ 

21. วันที่อนุมัติเบิกจาย หมายถึง วันที่อนุมัติ 
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22. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
23. พิมพใบเบิกจาย หมายถึง ปุมพิมพใบเบิกจาย เพื่อพิมพใบเบิกจาย 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การ 

  

24. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
25. เลขที่ใบตรวจรับ หมายถึง เลขที่ใบตรวจรับ 
26. เจาหนี้ หมายถึง รหัสและชื่อเจาหนี้ 
27. เลขที่ใบสงของ หมายถึง เลขที่ใบสงของ 
28. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
29. ภาษีหัก ณ ที่จาย หมายถึง ภาษีหัก ณ ที่จาย 
30. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง ภาษีมูลคาเพิ่ม 
31. คาปรับ หมายถึง คาปรับ 
32. รายการ หมายถึง ปุมรายการ 
33. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
34. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
35. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
36. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
37. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

38. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
39. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การสั่งจาย 

  

40. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
41. รายการับเงินของ หมายถึง รหัสและชื่อรายการรับเงินของ 
42. ประเภทเงิน หมายถึง ประเภทเงิน 
43. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชี 
44. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
45. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
46. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
47. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.10 KK-BG-DT-10 : บันทึกขอเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรอง 

รายละเอียดรายการ

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

รายละเอียดรายการ

������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

จํานวนเงินเลขที่เอกสาร เจาหน้ี เลขที่เอกสารอางอิง

รายการส่ังจาย

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ภาษีหักณ ท่ีจาย ภาษีมูลคาเพิ่มลําดับท่ี คาปรับ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

KK-BG-DT-10 บันทึกขอเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรอง

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

วงเงินท่ีขอเบิกจายได

พิมพใบเบิกจาย

เลขที่คุมยอดเบิกจาย วันท่ีคุมยอดเบิกจาย

จํานวนเงินท่ีขอเบิกจาย

เรื่อง

หมายเหตุ

สถานะการอนุมัติเบิกจาย วันท่ีอนุมัติเบิกจาย

กองทุน

วิธีดําเนินการ

เลขที่เอกสารอางอิง

รายละเอียด

บาท

บาท

รอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ

อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน วันท่ีคุมยอดผูกพัน

ประเภทเรื่อง

เลขที่สัญญา

แบบการเบิกจาย งวดเดียว หลายงวด งวดสุดทาย
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ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

รายละเอียดรายการ รายการสั่งจาย

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

รายการรับเงินของ จํานวนเงินลําดับท่ี เลขท่ีบัญชีประเภทเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอเบิกจาย กรณีจายคืนเงินยืมทดรอง 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญาเงินยืมทดลอง 
2. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
3. วันที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 
4. อางอิงเลขที่คุมยอดผูก

พัน 
หมายถึง อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน 

5. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
6. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง เปนประเภทการขอผูกพันเพิ่มเติม 
7. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง  
8. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
9. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
10. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
11. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
12. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย  
14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ  
15. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
16. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
17. วงเงินที่ขอเบิกจายได หมายถึง วงเงินที่ขอเบิกจายได 
18. จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
19. แบบการเบิกจาย หมายถึง แบบการเบิกจาย 
20. สถานะการอนุมัติเบิก

จาย 
หมายถึง สถานะการอนุมัติ 

21. วันที่อนุมัติเบิกจาย หมายถึง วันที่อนุมัติ 
22. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
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23. พิมพใบเบิกจาย หมายถึง ปุมพิมพใบเบิกจาย เพื่อพิมพใบเบิกจาย 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การ 

  

24. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
25. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
26. เจาหนี้ หมายถึง รหัสและชื่อเจาหนี้ 
27. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
28. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
29. ภาษีหัก ณ ที่จาย หมายถึง ภาษีหัก ณ ที่จาย 
30. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง ภาษีมูลคาเพิ่ม 
31. คาปรับ หมายถึง คาปรับ 
32. รายการ หมายถึง ปุมรายการ 
33. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
34. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
35. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
36. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
37. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

38. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
39. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การสั่งจาย 

  

40. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
41. รายการับเงินของ หมายถึง รหัสและชื่อรายการรับเงินของ 
42. ประเภทเงิน หมายถึง ประเภทเงิน 
43. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชี 
44. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
45. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
46. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
47. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.11. KK-BG-DT-11: บันทึกขอเบิกจาย กรณีท่ัวไป 
KK-BG-DT-11 ºÑ¹·Ö¡¢ÍàºÔ¡¨èÒÂ ¡Ã³Õ·ÑèÇä»

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

วงเงินท่ีขอเบิกจายได

พิมพใบเบิกจาย

เลขที่คุมยอดเบิกจาย วันท่ีคุมยอดเบิกจาย

จํานวนเงินท่ีขอเบิกจาย

หมายเหตุ

สถานะการอนุมัติเบิกจาย วันท่ีอนุมัติเบิกจาย

กองทุน

เร่ือง

เลขที่เอกสารอางอิง

รายละเอียด

บาท

บาท

รอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ

อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน วันท่ีคุมยอดผูกพัน

เลขที่สัญญา

ประเภทเร่ือง

รายละเอียดราย

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

รายละเอียดรายการ

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

จํานวนเงินเลขที่เอกสาร เจาหน้ี เลขที่เอกสารอางอิง

รายการสั่งจาย

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ภาษีหักณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่มลําดับท่ี คาปรับ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

แบบการเบิกจาย งวดเดียว หลายงวด งวดสุดทาย
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ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

รายละเอียดรายการ รายการสั่งจาย

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

รายการรับเงินของ จํานวนเงินลําดับท่ี เลขที่บัญชีประเภทเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอเบิกจาย กรณีท่ัวไป 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
2. วันที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 
3. อางอิงเลขที่คุมยอดผูก

พัน 
หมายถึง การอางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน จะอางถึงเลขที่คุมยอดผูกพันที่

ไมเปนเรื่องของการขอซื้อ/ขอจาง จากระบบจัดซื้อ/จัดจาง 
4. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
5. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง เปนประเภทการขอผูกพันเพิ่มเติม 
6. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง เปนเลขที่เอกสารที่กลาวถึง โดยเปนขอ

มูลที่อยูภายนอกระบบ เชน เลขที่บันทึกขอความตางๆ 
เปนตน 

7. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา เปนเลขที่สัญญายืมเงินทดรองจาย 
8. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
9. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
10. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
11. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
12. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย  
14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ  
15. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
16. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
17. วงเงินที่ขอเบิกจายได หมายถึง วงเงินที่ขอเบิกจายได 
18. จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
19. แบบการเบิกจาย หมายถึง แบบการเบิกจาย 
20. สถานะการอนุมัติเบิก

จาย 
หมายถึง สถานะการอนุมัติ 

21. วันที่อนุมัติเบิกจาย หมายถึง วันที่อนุมัติ 
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22. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
23. พิมพใบเบิกจาย หมายถึง ปุมพิมพใบเบิกจาย เพื่อพิมพใบเบิกจาย 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การ 

  

24. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
25. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
26. เจาหนี้ หมายถึง รหัสและชื่อเจาหนี้ 
27. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
28. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
29. ภาษีหัก ณ ที่จาย หมายถึง ภาษีหัก ณ ที่จาย 
30. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง ภาษีมูลคาเพิ่ม 
31. คาปรับ หมายถึง คาปรับ 
32. รายการ หมายถึง ปุมรายการ 
33. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
34. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
35. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
36. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
37. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

38. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
39. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การสั่งจาย 

  

40. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
41. รายการับเงินของ หมายถึง รหัสและชื่อรายการรับเงินของ 
42. ประเภทเงิน หมายถึง ประเภทเงิน 
43. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชี 
44. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
45. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
46. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
47. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.12. KK-BG-DT-12: บันทึกอนุมัติเบิกจาย 
KK-BG-DT-12 บันทึกอนุมัติเบิกจาย

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

วงเงินท่ีขอเบิกจายได

อางอิงเลขที่คุมยอดเบิกจาย วันท่ีคุมยอดเบิกจาย

จํานวนเงินท่ีขอเบิกจาย

เร่ือง

กองทุน

วิธีดําเนินการ

เลขที่เอกสารอางอิง

รายละเอียด

บาท

บาท

เลขที่คุมยอดผูกพัน วันท่ีคุมยอดผูกพัน

ประเภทเรื่อง

เลขที่สัญญา

หมายเหตุ

สถานะการอนุมัติเบิกจาย วันท่ีอนุมัติเบิกจายอนุมัติ ไมอนุมัติ

รายละเอียดรายการ

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

รายละเอียดรายการ

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

จํานวนเงินเลขที่เอกสาร เจาหนี้ เลขที่เอกสารอางอิง

รายการสั่งจาย

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ภาษีหักณ ท่ีจาย ภาษีมูลคาเพิ่มลําดับท่ี คาปรับ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

งวดเดียว งวดสุดทายหลายงวดแบบการเบิกจาย
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ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

รายละเอียดรายการ รายการสั่งจาย

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

รายการรับเงินของ จํานวนเงินลําดับที่ เลขที่บัญชีประเภทเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกอนุมัติเบิกจาย 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. อางอิงเลขที่คุมยอดเบิก

จาย 
หมายถึง อางอิงเลขที่คุมยอดเบิกจาย 

2. วันที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 
3. เลขที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน 
4. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
5. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง  
6. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
7. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา  
8. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
9. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
10. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
11. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
12. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย  
14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ  
15. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
16. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
17. วงเงินที่ขอเบิกจายได หมายถึง วงเงินที่ขอเบิกจายได 
18. จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
19. แบบการเบิกจาย หมายถึง แบบการเบิกจาย 
20. สถานะการอนุมัติเบิก

จาย 
หมายถึง สถานะการอนุมัติ 

21. วันที่อนุมัติเบิกจาย หมายถึง วันที่อนุมัติ 
22. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
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สวนขอมูลรายละเอียดราย
การ 

  

23. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
24. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
25. เจาหนี้ หมายถึง รหัสและชื่อเจาหนี้ 
26. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
27. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
28. ภาษีหัก ณ ที่จาย หมายถึง ภาษีหัก ณ ที่จาย 
29. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง ภาษีมูลคาเพิ่ม 
30. คาปรับ หมายถึง คาปรับ 
31. รายการ หมายถึง ปุมรายการ 
32. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
33. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
34. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
35. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
36. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

37. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
38. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การสั่งจาย 

  

39. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
40. รายการับเงินของ หมายถึง รหัสและชื่อรายการรับเงินของ 
41. ประเภทเงิน หมายถึง ประเภทเงิน 
42. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชี 
43. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
44. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
45. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
46. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.13. KK-BG-DT-13: บันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง 
KK-BG-DT-13 บันทึกผูกพันและเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

วงเงินท่ีขอเบิกจายได

พิมพใบผูกพันและเบิกจาย

เลขที่คุมยอดเบิกจาย วันท่ีคุมยอดเบิกจาย

จํานวนเงินท่ีขอเบิกจาย

วิธีดําเนินการ

กองทุน

ประเภทเร่ือง

เลขที่เอกสารอางอิง

รายละเอียด

บาท

บาท

เลขที่คุมยอดผูกพัน วันท่ีคุมยอดผูกพัน

เร่ือง

เลขที่สัญญา

รายละเอียดรายการ

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

รายละเอียดรายการ

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

จํานวนเงินเลขที่เอกสาร เจาหน้ี เลขที่เอกสารอางอิง

รายการสั่งจาย

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ภาษีหักณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่มลําดับท่ี คาปรับ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง
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ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

รายละเอียดรายการ รายการสั่งจาย

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

รายการรับเงินของ จํานวนเงินลําดับท่ี เลขที่บัญชีประเภทเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจาย กรณีจัดซื้อ/จัดจาง 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน 
2. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
3. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
4. วันที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วันที่คุมยอดเบิกจาย 
5. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
6. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา  
7. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง  
8. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
9. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
10. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
11. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
12. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย  
14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ  
15. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
16. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
17. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

18. วงเงินที่ขอเบิกจายได หมายถึง วงเงินที่ขอเบิกจายได 
19. จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
20. พิมพใบผูกพันและเบิก

จาย 
หมายถึง ปุมพิมพใบผูกพันและเบิกจาย เพื่อพิมพใบผูกพันและเบิกจาย 
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สวนขอมูลรายละเอียดราย
การ 

  

21. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
22. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
23. เจาหนี้ หมายถึง รหัสและชื่อเจาหนี้ 
24. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
25. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
26. ภาษีหัก ณ ที่จาย หมายถึง ภาษีหัก ณ ที่จาย 
27. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง ภาษีมูลคาเพิ่ม 
28. คาปรับ หมายถึง คาปรับ 
29. รายการ หมายถึง ปุมรายการ 
30. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
31. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
32. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
33. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
34. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

35. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
36. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การสั่งจาย 

  

37. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
38. รายการับเงินของ หมายถึง รหัสและชื่อรายการรับเงินของ 
39. ประเภทเงิน หมายถึง ประเภทเงิน 
40. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชี 
41. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
42. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
43. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
44. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.14. KK-BG-DT-14 : บันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจาย กรณีเงินเดือน 
 
KK-BG-DT-14 บันทึกผูกพันและเบิกจาย กรณีเงินเดือน

ประจําป

งวดการจายเงิน

ชื่อหมวดรายจายชื่อแหลงเงิน ชื่อคณะ/หนวยงาน

ชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจายชื่อแผนงาน/โครงการ

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
������
������
������
������
������
������
������
������
������

ชื่อกองทุน

เลขที่อางอิง

หมวดรายจายคณะ/หนวยงาน แผนงาน/โครงการแหลงเงินเลขที่คุมยอดเบิกจายเลขที่คุมยอดผูกพัน

 

BG_ระบบงบประมาณ  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           BG_6- 37  

KK-BG-DT-14 บันทึกผูกพันและเบิกจาย กรณีเงินเดือน

������
������
������
������
������
������
������
������
������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ชื่อหมวดรายจายชื่อแหลงเงิน ชื่อคณะ/หนวยงาน

ชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจายชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อกองทุน

กองทุน ภาษี

รายการผูกพันและเบิกจาย
รายการผูกพันและเบิกจาย
รายการผูกพันและเบิกจาย
รายการผูกพันและเบิกจาย
รายการผูกพันและเบิกจาย

รายการผูกพันและเบิกจาย
รายการผูกพันและเบิกจาย
รายการผูกพันและเบิกจาย
รายการผูกพันและเบิกจาย
รายการผูกพันและเบิกจาย

ประจําป

งวดการจายเงิน

เลขที่อางอิง

หมวดรายจาย-รายการรายจาย จํานวนเงินที่ขอรับจํานวนเงินที่ขอเบิก
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รายการผูกพันและเบิกจาย

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

วงเงินท่ีขอเบิกจายได

พิมพใบผูกพันและเบิกจาย

เลขที่คุมยอดเบิกจาย วันท่ีคุมยอดเบิกจาย

จํานวนเงินท่ีขอเบิกจาย

กองทุน

ประเภทเร่ือง

รายละเอียด

บาท

บาท

เลขที่คุมยอดผูกพัน วันท่ีคุมยอดผูกพัน

เร่ือง

รายละเอียดรายการ

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

จํานวนเงินเลขที่เอกสาร เจาหน้ี เลขที่เอกสารอางอิง

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ภาษีหักณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่มลําดับท่ี คาปรับ

รายละเอียดรายการ

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจาย  กรณีเบิกจายเงินเดือนซึ่งเบิกจายจากงบกลางไมตองคุม
ยอดเบิกจาย 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่อางอิง หมายถึง เลขที่อางอิง 
2. ประจําป หมายถึง ประจําป 
3. งวดการจายเงิน หมายถึง งวดการจายเงิน 
4. เลขที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน 
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5. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
6. แหลงเงิน หมายถึง รหัสแหลงเงิน 
7. คณะ/หนวยงาน หมายถึง รหัสคณะ/หนวยงาน 
8. หมวดรายจาย หมายถึง รหัสหมวดรายจาย 
9. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสแผนงาน/โครงการ 
10. กองทุน หมายถึง รหัสกองทุน 
11. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

12. จํานวนเงินที่ขอเบิก หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิก 
13. ภาษี หมายถึง ภาษี 
14. จํานวนเงินที่ขอรับ หมายถึง จํานวนเงินที่ขอรับ 
15. รายการผูกพันและเบิก

จาย 
หมายถึง ปุมรายการผูกพันและเบิกจาย 

16. ช่ือแหลงเงิน หมายถึง ช่ือแหลงเงิน 
17. ช่ือคณะ/หนวยงาน หมายถึง ช่ือคณะ/หนวยงาน 
18. ช่ือหมวดรายจาย หมายถึง ช่ือหมวดรายจาย 
19. ช่ือแผนงาน/โครงการ หมายถึง ช่ือแผนงาน/โครงการ 
20. ช่ือกองทุน หมายถึง ช่ือกองทุน 
21. ช่ือหมวดรายจาย-ราย

การรายจาย 
หมายถึง ช่ือหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

สวนขอมูลรายการผูกพันและ
เบิกจาย 

  

22. เลขที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน 
23. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
24. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
25. วันที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วันที่คุมยอดเบิกจาย 
26. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
27. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา  
28. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง  
29. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
30. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
31. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
32. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
33. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
34. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย  
35. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ  
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36. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
37. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
38. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

39. วงเงินที่ขอเบิกจายได หมายถึง วงเงินที่ขอเบิกจายได 
40. จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
41. พิมพใบผูกพันและเบิก

จาย 
หมายถึง ปุมพิมพใบผูกพันและเบิกจาย เพื่อพิมพใบผูกพันและเบิกจาย 

สวนขอมูลรายละเอียดรายการ  
42. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
43. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
44. เจาหนี้ หมายถึง รหัสและชื่อเจาหนี้ 
45. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
46. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
47. ภาษีหัก ณ ที่จาย หมายถึง ภาษีหัก ณ ที่จาย 
48. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง ภาษีมูลคาเพิ่ม 
49. คาปรับ หมายถึง คาปรับ 
50. รายการ หมายถึง ปุมรายการ 
51. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
52. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
53. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
54. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
55. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

56. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
57. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การสั่งจาย 

  

58. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
59. รายการับเงินของ หมายถึง รหัสและชื่อรายการรับเงินของ 
60. ประเภทเงิน หมายถึง ประเภทเงิน 
61. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชี 
62. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
63. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
64. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
65. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 

BG_ระบบงบประมาณ  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                           BG_6- 41  

6.2.15. KK-BG-DT-15 : บันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจาย กรณีท่ัวไป 
 

KK-BG-DT-15 บันทึกผูกพันและเบิกจาย กรณีท่ัวไป

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

วงเงินท่ีขอเบิกจายได

พิมพใบผูกพันและเบิกจาย

เลขที่คุมยอดเบิกจาย วันท่ีคุมยอดเบิกจาย

จํานวนเงินท่ีขอเบิกจาย

กองทุน

ประเภทเร่ือง

รายละเอียด

บาท

บาท

เลขที่คุมยอดผูกพัน วันท่ีคุมยอดผูกพัน

เร่ือง

เลขที่เอกสารอางอิง เลขที่สัญญา

รายละเอียดรายการ

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

รายละเอียดรายการ

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

จํานวนเงินเลขที่เอกสาร เจาหน้ี เลขที่เอกสารอางอิง

รายการสั่งจาย

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ภาษีหักณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่มลําดับท่ี คาปรับ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง
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ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

รายละเอียดรายการ รายการสั่งจาย

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

รายการรับเงินของ จํานวนเงินลําดับท่ี เลขที่บัญชีประเภทเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกขอมูลผูกพันและเบิกจาย กรณีท่ัวไป 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง การอางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน จะอางถึงเลขที่คุมยอดผูกพันที่

ไมเปนเรื่องของการขอซื้อ/ขอจาง จากระบบจัดซื้อ/จัดจาง 
2. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
3. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
4. วันที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วันที่คุมยอดเบิกจาย 
5. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง เปนเลขที่เอกสารที่กลาวถึง โดยเปนขอ

มูลที่อยูภายนอกระบบ เชน เลขที่บันทึกขอความตางๆ 
เปนตน 

6. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา เปนเลขที่สัญญายืมเงินทดรองจาย 
7. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง  
8. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
9. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
10. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
11. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
12. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย  
13. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ  
14. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
15. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
16. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

17. วงเงินที่ขอเบิกจายได หมายถึง วงเงินที่ขอเบิกจายได 
18. จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
19. พิมพใบผูกพันและเบิก

จาย 
หมายถึง ปุมพิมพใบผูกพันและเบิกจาย เพื่อพิมพใบผูกพันและเบิกจาย 
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สวนขอมูลรายละเอียดราย
การ 

  

20. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
21. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
22. เจาหนี้ หมายถึง รหัสและชื่อเจาหนี้ 
23. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
24. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
25. ภาษีหัก ณ ที่จาย หมายถึง ภาษีหัก ณ ที่จาย 
26. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง ภาษีมูลคาเพิ่ม 
27. คาปรับ หมายถึง คาปรับ 
28. รายการ หมายถึง ปุมรายการ 
29. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
30. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
31. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
32. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
33. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

34. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
35. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การสั่งจาย 

  

36. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
37. รายการับเงินของ หมายถึง รหัสและชื่อรายการรับเงินของ 
38. ประเภทเงิน หมายถึง ประเภทเงิน 
39. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชี 
40. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
41. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
42. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
43. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.16. KK-BG-DT-16: บันทึกอนุมัติผูกพันและเบิกจาย 
 

KK-BG-DT-16 บันทึกอนุมัติผูกพันและเบิกจาย

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

วงเงินท่ีขอเบิกจายได

อางอิงเลขที่คุมยอดเบิกจาย วันท่ีคุมยอดเบิกจาย

จํานวนเงินท่ีขอเบิกจาย

เร่ือง

กองทุน

วิธีดําเนินการ

เลขที่เอกสารอางอิง

รายละเอียด

บาท

บาท

เลขที่คุมยอดผูกพัน วันท่ีคุมยอดผูกพัน

ประเภทเรื่อง

เลขที่สัญญา

หมายเหตุ

สถานะการอนุมัติเบิกจาย วันท่ีอนุมัติเบิกจายอนุมัติ ไมอนุมัติ

รายละเอียดรายการ

จํานวนเงิน ������
������
������
������
������
������

จํานวนเงินรวม

หมวดรายจาย-รายการรายจายแผนงาน/โครงการ

รายละเอียดรายการ

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

จํานวนเงินเลขที่เอกสาร เจาหนี้ เลขที่เอกสารอางอิง

รายการสั่งจาย

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

ภาษีหักณ ท่ีจาย ภาษีมูลคาเพิ่มลําดับท่ี คาปรับ

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง
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ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

รายละเอียดรายการ รายการสั่งจาย

������
������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

รายการรับเงินของ จํานวนเงินลําดับที่ เลขที่บัญชีประเภทเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกอนุมัติผูกพันและเบิกจาย 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. อางอิงเลขที่คุมยอดเบิก

จาย 
หมายถึง อางอิงเลขที่คุมยอดเบิกจาย 

2. วันที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วันที่คุมยอดเบิกจาย 
3. เลขที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง เลขที่คุมยอดผูกพัน 
4. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
5. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง  
6. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา  
7. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
8. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง  
9. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
10. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
11. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
12. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย  
14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ  
15. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
16. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
17. วงเงินที่ขอเบิกจายได หมายถึง วงเงินที่ขอเบิกจายได 
18. จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย หมายถึง จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
19. สถานะการอนุมัติเบิก

จาย 
หมายถึง สถานะการอนุมัติเบิกจาย 

20. วันที่อนุมัติเบิกจาย หมายถึง วันที่อนุมัติเบิกจาย 
21. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
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BG_ระบบงบประมาณ  แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
 

สวนขอมูลรายละเอียดราย
การ 

  

22. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
23. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
24. เจาหนี้ หมายถึง รหัสและชื่อเจาหนี้ 
25. เลขที่เอกสารอางอิง หมายถึง เลขที่เอกสารอางอิง 
26. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
27. ภาษีหัก ณ ที่จาย หมายถึง ภาษีหัก ณ ที่จาย 
28. ภาษีมูลคาเพิ่ม หมายถึง ภาษีมูลคาเพิ่ม 
29. คาปรับ หมายถึง คาปรับ 
30. รายการ หมายถึง ปุมรายการ 
31. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
32. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
33. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
34. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
35. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

36. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
37. จํานวนเงินรวม หมายถึง รวมจํานวนเงินงบประมาณ 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การสั่งจาย 

  

38. ลําดับที่ หมายถึง ลําดับที่ 
39. รายการับเงินของ หมายถึง รหัสและชื่อรายการรับเงินของ 
40. ประเภทเงิน หมายถึง ประเภทเงิน 
41. เลขที่บัญชี หมายถึง เลขที่บัญชี 
42. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
43. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
44. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
45. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.17. KK-BG-DT-17 : ยืนยันการปรับปรุงยอดเงินงบประมาณ 
KK-BG-DT-17 บันทึกยืนยันการปรับปรุงยอดเงินงบประมาณ

วันท่ีรับเงิน/จายเงิน

ต้ังแต ถึง

วันท่ีรับเงิน/จายเงิน แผนงาน/โครงการ จํานวนเงินหมวดรายจาย ������
������
������
������
������
������
������
������
������

เลขที่คุมยอดเบิกจาย กองทุนหนวยงาน

Yes No Cancel

ชื่อหมวดรายจาย ชื่อแผนงาน/โครงการ

ชื่อหนวยงาน ชื่อกองทุน

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

ชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย

ยืนยัน

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อยืนยันการปรับปรุงยอดเงินงบประมาณ 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. วันที่รับเงิน/จายเงิน(ต้ัง

แต) 
หมายถึง ต้ังแตวันที่รับเงิน/จายเงิน 

2. วันที่รับเงิน/จายเงิน(ถึง) หมายถึง ถึงวันที่รับเงิน/จายเงิน 
3. แหลงเงิน(ต้ังแต) หมายถึง ต้ังแตแหลงเงิน 
4. แหลงเงิน(ถึง) หมายถึง ถึงแหลงเงิน 
5. แผนงาน/โครงการ(ต้ัง

แต) 
หมายถึง ต้ังแตรหัสแผนงาน/โครงการ 

6. แผนงาน/โครงการ(ถึง) หมายถึง ถึงรหัสแผนงาน/โครงการ 
7. หนวยงาน(ต้ังแต) หมายถึง ต้ังแตรหัสหนวยงาน 
8. หนวยงาน(ถึง) หมายถึง ถึงรหัสหนวยงาน 
9. กองทุน(ต้ังแต) หมายถึง ต้ังแตรหัสกองทุน 
10. กองทุน(ถึง) หมายถึง ถึงรหัสกองทุน 
11. วันที่รับเงิน/จายเงิน หมายถึง วันที่รับเงิน/จายเงิน 
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12. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสแผนงาน/โครงการ 
15. หนวยงาน หมายถึง รหัสหนวยงาน 
16. กองทุน หมายถึง รหัสกองทุน 
17. หมวดรายจาย/รายงาน

รายจาย 
หมายถึง รหัสหมวดรายจาย/รายงานรายจาย 

18. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
19. ยืนยัน หมายถึง เลือกเพื่อยืนยัน 
20. ช่ือหมวดรายจาย หมายถึง ช่ือหมวดรายจาย 
21. ช่ือแผนงาน/โครงการ หมายถึง ช่ือแผนงาน/โครงการ 
22. ช่ือหนวยงาน หมายถึง ช่ือหนวยงาน 
23. ช่ือกองทุน หมายถึง ช่ือกองทุน 
24. ช่ือหมวดรายจาย-ราย

การรายจาย 
หมายถึง ช่ือหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

25. Yes หมายถึง ปุม Yes เพื่อตอบตกลง 
26. No หมายถึง ปุม No เพื่อปฏิเสธ 
27. Cancel หมายถึง ปุม Cancel เพื่อยกเลิก 
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6.2.18. KK-BG-DT-18 : บันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากการเบิกเกินสงคืน 
KK-BG-DT-18 บันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากการเบิกเกินสงคืน

วันท่ีรับเงินเบิกเกินสงคืน แผนงาน/โครงการ จํานวนเงินหมวดรายจาย ������
������
������
������
������
������
������
������
������

เลขที่คุมยอดเบิกจาย กองทุนหนวยงาน

Yes No Cancel

ชื่อหมวดรายจาย ชื่อแผนงาน/โครงการ

ชื่อหนวยงาน ชื่อกองทุน

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

ชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย

ยืนยัน

วันท่ีรับเงินเบิกเกินสงคืน

ต้ังแต ถึง

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

กองทุน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกปรับปรุงงบประมาณ จากการเบิกเกินสงคืน 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. วันที่รับเงินเบิกเกินสง

คืน(ต้ังแต) 
หมายถึง ต้ังแตวันที่รับเงินเบิกเกินสงคืน 

2. วันที่รับเงินเบิกเกินสง
คืน(ถึง) 

หมายถึง ถึงวันที่รับเงินเบิกเกินสงคืน 

3. แหลงเงิน(ต้ังแต) หมายถึง ต้ังแตแหลงเงิน 
4. แหลงเงิน(ถึง) หมายถึง ถึงแหลงเงิน 
5. แผนงาน/โครงการ(ต้ัง

แต) 
หมายถึง ต้ังแตรหัสแผนงาน/โครงการ 

6. แผนงาน/โครงการ(ถึง) หมายถึง ถึงรหัสแผนงาน/โครงการ 
7. หนวยงาน(ต้ังแต) หมายถึง ต้ังแตรหัสหนวยงาน 
8. หนวยงาน(ถึง) หมายถึง ถึงรหัสหนวยงาน 
9. กองทุน(ต้ังแต) หมายถึง ต้ังแตรหัสกองทุน 
10. กองทุน(ถึง) หมายถึง ถึงรหัสกองทุน 
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11. วันที่รับเงินเบิกเกินสง
คืน 

หมายถึง วันที่รับเงินเบิกเกินสงคืน 

12. เลขที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
13. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
14. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสแผนงาน/โครงการ 
15. หนวยงาน หมายถึง รหัสหนวยงาน 
16. กองทุน หมายถึง รหัสกองทุน 
17. หมวดรายจาย/รายงาน

รายจาย 
หมายถึง รหัสหมวดรายจาย/รายงานรายจาย 

18. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
19. ยืนยัน หมายถึง เลือกเพื่อยืนยัน 
20. ช่ือหมวดรายจาย หมายถึง ช่ือหมวดรายจาย 
21. ช่ือแผนงาน/โครงการ หมายถึง ช่ือแผนงาน/โครงการ 
22. ช่ือหนวยงาน หมายถึง ช่ือหนวยงาน 
23. ช่ือกองทุน หมายถึง ช่ือกองทุน 
24. ช่ือหมวดรายจาย-ราย

การรายจาย 
หมายถึง ช่ือหมวดรายจาย-รายการรายจาย 

25. Yes หมายถึง ปุม Yes เพื่อตอบตกลง 
26. No หมายถึง ปุม No เพื่อปฏิเสธ 
27. Cancel หมายถึง ปุม Cancel เพื่อยกเลิก 
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6.2.19. KK-BG-DT-19 : บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ 

KK-BG-DT-19 บันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

จํานวนเงินอนุมัติผูกพัน

พิมพใบกันเงิน

จํานวนเงินท่ีขอกันเงิน

กองทุน

ประเภทการกันเงิน

บาท

บาท

เลขที่ใบกันเงิน วันท่ี

อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน

เลขที่สัญญา

วันท่ีคุมยอดผูกพัน

วันท่ีคุมยอดเบิกจาย

จํานวนเงินอนุมัติเบิกจาย บาท

รายละเอียด

สถานะการอนุมัติ วันท่ีอนุมัติรอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ

หมายเหตุ

ยกเลิก

เร่ือง

วิธีดําเนินการ

ประเภทเร่ือง

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

เหตุผล

สถานะการอนุมัติจากคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง วันท่ีอนุมัติรอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ ยกเลิก

ระยะเวลากันเงินและขยาย

ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ วันท่ีใบอนุมัติเงินประจํางวด

เดือน

งาน/โครงการ ลักษณะงาน ประเภทงาน/โครงการ บัญชี หมวดรายจาย จํานวนเงิน ������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

เพื่อ ซื้อทรัพยสิน เชาทรัพยสิน จางทําของ

ท่ีคลังรับ วันท่ีคลังรับ

อางอิงใบกันเงินเลขที่ วันท่ี

มีหนี้ ป ไมมีหนี้  6  เดือน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ โดยที่กรณีการกัน
เงินแบบมีหนี้ผูกพัน เม่ืออางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน หรือเลขท่ีคุมยอดเบิกจาย จะทํางานดึงขอมูลรายละเอียด
ตางๆนมาแสดงใหอัตโนมัติ กรณีการกันเงินแบบไมมีหนี้ผูกพัน จะตองกรอกขอมูลรายละเอียดตางๆ เนื่องจากไม
มีขอมูลในการอางอิง 
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สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่ใบกันเงิน หมายถึง เลขที่ใบกันเงิน 
2. วันที่ หมายถึง วันที่ 
3. ประเภทการกันเงิน หมายถึง ประเภทการกันเงิน 
4. อางอิงใบกันเงินเลขที่ หมายถึง อางอิงเลขที่ของใบกันงบเดิม กรณีการขยายเวลาการกันเงิน/

ขยายเวลาการกันเงิน 
5. เพื่อ หมายถึง เพื่อ 
6. ระยะเวลากันเงินและ

ขยาย 
หมายถึง ระยะเวลากันเงินและขยาย 

7. ใบอนุมัติเงินประจํางวด
เลขที่ 

หมายถึง ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ 

8. วันที่ใบอนุมัติเงินประจํา
งวด 

หมายถึง วันที่ใบอนุมัติเงินประจํางวด 

9. อางอิงเลขที่คุมยอดผูก
พัน 

หมายถึง อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน 

10. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
11. เลขที่สัญญา หมายถึง เลขที่สัญญา 
12. วันที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วันที่คุมยอดเบิกจาย 
13. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง 
14. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
15. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
16. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
17. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
18. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
19. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
20. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
21. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
22. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
23. จํานวนเงินอนุมัติผูกพัน หมายถึง จํานวนเงินอนุมัติผูกพัน 
24. จํานวนเงินอนุมัติเบิกจาย หมายถึง จํานวนเงินอนุมัติเบิกจาย 
25. จํานวนเงินที่ขอกันเงิน หมายถึง จํานวนเงินที่ขอกันเงิน 
26. เหตุผล หมายถึง เหตุผล 
27. สถานะการอนุมัติ หมายถึง สถานะการอนุมัติ 
28. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติ 
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29. สถานะการอนุมัติจาก
คลังจังหวัด/กรมบัญชี
กลาง 

หมายถึง สถานะการอนุมัติจากคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง 

30. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติ 
31. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
32. ที่คลังรับ หมายถึง ที่คลังรับ 
33. วันที่คลังรับ หมายถึง วันที่คลังรับ 
34. พิมพใบกันเงิน หมายถึง ปุมพิมพใบกันเงิน เพื่อพิมพใบกันเงิน 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การ 

  

35. งาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่องาน/โครงการ 
36. ลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะงาน 
37. ประเภทงาน/โครงการ หมายถึง ประเภทงาน/โครงการ 
38. บัญชี หมายถึง บัญชี 
39. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
40. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
41. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
42. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
43. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.20. KK-BG-DT-20 : บันทึกอนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน
กรณีพิเศษ 

KK-BG-DT-20 บันทึกอนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

จํานวนเงินอนุมัติผูกพัน

จํานวนเงินท่ีขอกันเงิน

กองทุน

ประเภทการกันเงิน

บาท

บาท

อางอิงเลขที่ใบกันเงิน วันท่ี

อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน

อางอิงเลขที่คุมยอดเบิกจาย

วันท่ีคุมยอดผูกพัน

วันท่ีคุมยอดเบิกจาย

จํานวนเงินอนุมัติเบิกจาย บาท

รายละเอียด

สถานะการอนุมัติ วันท่ีอนุมัติ

หมายเหตุ

อนุมัติ ไมอนุมัติ ยกเลิก

เร่ือง

ประเภทเร่ือง

วิธีดําเนินการ

เหตุผล

สถานะการอนุมัติจากคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง วันท่ีอนุมัติรอการอนุมัติ ไมอนุมัติอนุมัติ ยกเลิก

อางอิงใบกันเงินเลขที่ วันท่ี

เพื่อ ซื้อทรัพยสิน จางทําของเชาทรัพยสิน
ระยะเวลาการกันเงินและขยาย เดือน

ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ วันท่ีใบอนุมัติเงินประจํางวด

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

งาน/โครงการ ลักษณะงาน ประเภทงาน/โครงการ บัญชี หมวดรายจาย จํานวนเงิน ������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

มีหนี้ ป ไมมีหนี้  6  เดือน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกอนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. อางอิงเลขที่ใบกันเงิน หมายถึง อางอิงเลขที่ใบกันเงิน 
2. วันที่ หมายถึง วันที่ 
3. ประเภทการกันเงิน หมายถึง ประเภทการกันเงิน 
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4. อางอิงใบกันเงินเลขที่ หมายถึง อางอิงใบกันเงินเลขที่ 
5. วันที่ หมายถึง วันที่ 
6. เพื่อ หมายถึง เพื่อ 
7. ระยะเวลากันเงินและ

ขยาย 
หมายถึง ระยะเวลากันเงินและขยาย 

8. ใบอนุมัติเงินประจํางวด
เลขที่ 

หมายถึง ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ 

9. วันที่ใบอนุมัติเงินประจํา
งวด 

หมายถึง วันที่ใบอนุมัติเงินประจํางวด 

10. อางอิงเลขที่คุมยอดผูก
พัน 

หมายถึง อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน 

11. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
12. อางอิงเลขที่คุมยอดเบิก

จาย 
หมายถึง อางอิงเลขที่คุมยอดเบิกจาย 

13. วันที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วันที่คุมยอดเบิกจาย 
14. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง 
15. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
16. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
17. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
18. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
19. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
20. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
21. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
22. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
23. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
24. จํานวนเงินอนุมัติผูกพัน หมายถึง จํานวนเงินอนุมัติผูกพัน 
25. จํานวนเงินอนุมัติเบิกจาย หมายถึง จํานวนเงินอนุมัติเบิกจาย 
26. จํานวนเงินที่ขอกันเงิน หมายถึง จํานวนเงินที่ขอกันเงิน 
27. เหตุผล หมายถึง เหตุผล 
28. สถานะการอนุมัติ หมายถึง สถานะการอนุมัติ 
29. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติ 
30. สถานะการอนุมัติจาก

คลังจังหวัด/กรมบัญชี
กลาง 

หมายถึง สถานะการอนุมัติจากคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง 

31. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติ 
32. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
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สวนขอมูลรายละเอียดราย
การ 

  

33. งาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่องาน/โครงการ 
34. ลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะงาน 
35. ประเภทงาน/โครงการ หมายถึง ประเภทงาน/โครงการ 
36. บัญชี หมายถึง บัญชี 
37. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
38. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
39. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
40. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
41. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.21. KK-BG-DT-21 : บันทึกอนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน
กรณีพิเศษจากคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง 

KK-BG-DT-21 บันทึกอนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษจากคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

จํานวนเงินอนุมัติผูกพัน

จํานวนเงินท่ีขอกันเงิน

กองทุน

ประเภทการกันเงิน

บาท

บาท

อางอิงเลขที่ใบกันเงิน วันท่ี

อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน

อางอิงเลขที่คุมยอดเบิกจาย

วันท่ีคุมยอดผูกพัน

วันท่ีคุมยอดเบิกจาย

จํานวนเงินอนุมัติเบิกจาย บาท

รายละเอียด

สถานะการอนุมัติ

หมายเหตุ

เร่ือง

ประเภทเร่ือง

วิธีดําเนินการ

เหตุผล

สถานะการอนุมัติจากคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง วันท่ีอนุมัติอนุมัติ ไมอนุมัติ ยกเลิก

วันท่ีอนุมัติอนุมัติ ยกเลิกไมอนุมัติ

อางอิงใบกันเงินเลขที่ วันท่ี

เพื่อ ซื้อทรัพยสิน จางทําของเชาทรัพยสิน

ระยะเวลาการกันเงินและขยาย

ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ วันท่ีใบอนุมัติเงินประจํางวด

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

งาน/โครงการ ลักษณะงาน ประเภทงาน/โครงการ บัญชี หมวดรายจาย จํานวนเงิน ������
������
������
������
������

รวมจํานวนเงิน

อนุมัติตามคําขอใหกันเงินถึงวันท่ี
และขยายการเบิกจายถึงวันท่ี

เดือนมีหนี้ ป ไมมีหนี้  6  เดือน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกอนุมัติการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษจากคลัง
จังหวัด/กรมบัญชีกลาง 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. อางอิงเลขที่ใบกันเงิน หมายถึง อางอิงเลขที่ใบกันเงิน 
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2. วันที่ หมายถึง วันที่ 
3. ประเภทการกันเงิน หมายถึง ประเภทการกันเงิน 
4. อางอิงใบกันเงินเลขที่ หมายถึง อางอิงใบกันเงินเลขที่ 
5. วันที่ หมายถึง วันที่ 
6. เพื่อ หมายถึง เพื่อ 
7. ระยะเวลากันเงินและ

ขยาย 
หมายถึง ระยะเวลากันเงินและขยาย 

8. ใบอนุมัติเงินประจํางวด
เลขที่ 

หมายถึง ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ 

9. วันที่ใบอนุมัติเงินประจํา
งวด 

หมายถึง วันที่ใบอนุมัติเงินประจํางวด 

10. อางอิงเลขที่คุมยอดผูก
พัน 

หมายถึง อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน 

11. วันที่คุมยอดผูกพัน หมายถึง วันที่คุมยอดผูกพัน 
12. อางอิงเลขที่คุมยอดเบิก

จาย 
หมายถึง อางอิงเลขที่คุมยอดเบิกจาย 

13. วันที่คุมยอดเบิกจาย หมายถึง วันที่คุมยอดเบิกจาย 
14. ประเภทเรื่อง หมายถึง ประเภทเรื่อง 
15. วิธีดําเนินการ หมายถึง วิธีดําเนินการ 
16. เรื่อง หมายถึง เรื่อง 
17. รายละเอียด หมายถึง รายละเอียด 
18. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
19. แหลงเงิน หมายถึง แหลงเงิน 
20. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
21. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
22. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
23. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
24. จํานวนเงินอนุมัติผูกพัน หมายถึง จํานวนเงินอนุมัติผูกพัน 
25. จํานวนเงินอนุมัติเบิกจาย หมายถึง จํานวนเงินอนุมัติเบิกจาย 
26. จํานวนเงินที่ขอกันเงิน หมายถึง จํานวนเงินที่ขอกันเงิน 
27. เหตุผล หมายถึง เหตุผล 
28. สถานะการอนุมัติ หมายถึง สถานะการอนุมัติ 
29. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติ 
30. สถานะการอนุมัติจาก

คลังจังหวัด/กรมบัญชี
กลาง 

หมายถึง สถานะการอนุมัติจากคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง 
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31. วันที่อนุมัติ หมายถึง วันที่อนุมัติ 
32. อนุมัติตามคําขอใหกัน

เงินถึงวันที่และขยายการ
เบิกจายถึงวันที่ 

หมายถึง อนุมัติตามคําขอใหกันเงินถึงวันที่และขยายการเบิกจายถึงวัน
ที่ 

33. หมายเหตุ หมายถึง หมายเหตุ 
สวนขอมูลรายละเอียดราย
การ 

  

34. งาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่องาน/โครงการ 
35. ลักษณะงาน หมายถึง ลักษณะงาน 
36. ประเภทงาน/โครงการ หมายถึง ประเภทงาน/โครงการ 
37. บัญชี หมายถึง บัญชี 
38. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
39. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
40. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
41. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
42. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
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6.2.22. KK-BG-DT-22 : บันทึกยืนยันการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน
กรณีพิเศษ 

KK-BG-DT-22 บันทึกยืนยันการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ

เลขที่ใบกันเงิน

ต้ังแต

ผูปรับปรุง วันท่ีปรับปรุง

เลขที่ใบกันเงิน

ถึง

เลขที่ใบกันเงิน วันท่ีใบกันเงิน จํานวนเงิน ท่ีคลังรับ วันท่ีคลังรับแผนงาน/โครงการ หมวดรายจาย

รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ
รายการ

������
������
������
������
������
������
������
������
������

Yes No Cancel

ท่ีผูขอกันเงิน

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกยืนยันการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ 

สวนขอมูลหลัก   
1. เลขที่ใบกันเงิน(ต้ังแต) หมายถึง ต้ังแตเลขที่ใบกันเงิน 
2. เลขที่ใบกันเงิน(ถึง) หมายถึง ถึงเลขที่ใบกันเงิน 
3. เลขที่ใบกันเงิน หมายถึง เลขที่ใบกันเงิน 
4. วันที่ใบกันเงิน หมายถึง ประเภทการกันเงิน 
5. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
6. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
7. จํานวนเงิน หมายถึง จํานวนเงิน 
8. ที่ผูขอกันเงิน หมายถึง ที่ผูขอกันเงิน 
9. ที่คลังรับ หมายถึง ที่คลังรับ 
10. วันที่คลังรับ หมายถึง วันที่คลังรับ 
11. รายการ หมายถึง เมื่อกดปุม "รายการ" จะแสดงรายละเอียดของใบกันเงินนั้น 

ตามหนาจอบันทึกการกันเงินฯ 
12. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
13. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
14. Yes หมายถึง ปุม Yes เพื่อตกลง 
15. No หมายถึง ปุม No เพื่อปฏิเสธ 
16. Cancel หมายถึง ปุม Cancel เพื่อยกเลิก 
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6.2.23. KK-BG-DT-23 : บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ 

การโอน การยืม การคืน

KK-BG-DT-23 บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ

ผูโอน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

กองทุน

วงเงินคงเหลือท่ีโอนได

เลขที่ใบโอนเงิน วันที่โอนเงิน

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

จํานวนเงินโอน

ผูรับโอน

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

กองทุน

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

พิมพใบโอนเงินบาท

บาท

ภายในงบรายจาย

ระหวางงบรายจาย

ระหวางแผนงาน/โครงการ
ระหวางหนวยงาน
ระหวางกองทุน

ประเภทการโอน
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การยืม การคืน

KK-BG-DT-23 บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ

ผูใหยืม

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

กองทุน

วงเงินคงเหลือท่ีใหยืมได

เลขที่ใบยืมเงิน วันที่ยืมเงิน

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

จํานวนเงินใหยืม

ผูยืม

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

กองทุน

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

การโอน

บาท

บาท
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การคืนการยืม

KK-BG-DT-23 บันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ

ผูใชคืน

ปงบประมาณ

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

กองทุน

จํานวนเงินยืม

อางอิงใบยืมเงินเลขที่ วันที่ยืมเงิน

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

จํานวนเงินใชคืน

ผูรับคืน

แหลงเงิน

แผนงาน/โครงการ

หนวยงาน

หมวดรายจาย

กองทุน

หมวดรายจาย-รายการรายจาย

การโอน

เลขที่ใบคืนเงิน วันที่คืนเงิน

บาท

บาท

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกการโอน/ยืม/คืนเงินงบประมาณ 
 

สวนขอมูลการโอน(ผูโอน)   
1. เลขที่ใบโอนเงิน หมายถึง เลขที่ใบโอนเงิน 
2. วันที่โอนเงิน หมายถึง วันที่โอนเงิน 
3. ประเภทการโอน หมายถึง ประเภทการโอน 
4. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
5. แหลงเงิน หมายถึง รหัสและชื่อแหลงเงิน 
6. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
7. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
8. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
9. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
10. หมวดรายจาย-รายงาน

รายจาย 
หมายถึง หมวดรายจาย-รายงานรายจาย 

11. วงเงินคงเหลือที่โอนได หมายถึง วงเงินคงเหลือที่โอนได 
12. จํานวนเงินโอน หมายถึง จํานวนเงินโอน 
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13. พิมพใบโอนเงิน หมายถึง ปุมพิมพใบโอนเงิน เพื่อพิมพใบโอนเงิน 
สวนขอมูลการโอน(ผูรับโอน)   
14. แหลงเงิน หมายถึง รหัสและชื่อแหลงเงิน 
15. หมวดการจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
16. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
17. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
18. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
19. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง หมวดรายจาย-รายการรายจาย 

สวนขอมูลการยืม(ผูใหยืม)   
20. เลขที่ใบยืมเงิน หมายถึง เลขที่ใบยืมเงิน 
21. วันที่ยืมเงิน หมายถึง วันที่ยืมเงิน 
22. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
23. แหลงเงิน หมายถึง รหัสและชื่อแหลงเงิน 
24. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
25. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
26. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
27. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
28. หมวดรายจาย-รายงาน

รายจาย 
หมายถึง หมวดรายจาย-รายงานรายจาย 

29. วงเงินคงเหลือที่ใหยืมได หมายถึง วงเงินคงเหลือที่ใหยืมได 
30. จํานวนเงินใหยืม หมายถึง จํานวนเงินใหยืม 
สวนขอมูลการยืม(ผูยืม)   
31. แหลงเงิน หมายถึง รหัสและชื่อแหลงเงิน 
32. หมวดการจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
33. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
34. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
35. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
36. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง หมวดรายจาย-รายงานรายจาย 

สวนขอมูลการคืน(ผูใชคืน)   
37. เลขที่ใบคืนเงิน หมายถึง เลขที่ใบคืนเงิน 
38. วันที่คืนเงิน หมายถึง วันที่คืนเงิน 
39. อางอิงใบยืมเงินเลขที่ หมายถึง อางอิงใบยืมเงินเลขที่ 
40. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
41. แหลงเงิน หมายถึง รหัสและชื่อแหลงเงิน 
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42. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
43. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
44. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
45. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
46. หมวดรายจาย-รายงาน

รายจาย 
หมายถึง หมวดรายจาย-รายงานรายจาย 

47. จํานวนเงินยืม หมายถึง จํานวนเงินยืม 
48. จํานวนเงินใชคืน หมายถึง จํานวนเงินใชคืน 
สวนขอมูลการคืน(ผูรับคืน)   
49. แหลงเงิน หมายถึง รหัสและชื่อแหลงเงิน 
50. หมวดการจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
51. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
52. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
53. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
54. หมวดรายจาย-รายการ

รายจาย 
หมายถึง หมวดรายจาย-รายงานรายจาย 
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6.2.24. KK-BG-DT- 24: บันทึกปดงบประมาณประจําป 
 

KK-BG-DT-24 บันทึกปดงบประมาณประจําป

ปงบประมาณ

รายละเอียดรายการ

รวมจํานวนเงิน

ปดงบประมาณ

แหลงเงิน หมวดรายจาย แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน จํานวนเงินงบประมาณ ������
������
������
������
������
������
������
������
������

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกปดงบประมาณประจําป 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณ 
2. ปดงบประมาณ หมายถึง ปุมปดงบประมาณ เพื่อปดงบประมาณ 
สวนขอมูลรายละเอียด   
3. แหลงเงิน หมายถึง รหัสแหลงเงิน 
4. หมวดรายจาย หมายถึง หมวดรายจาย 
5. แผนงาน/โครงการ หมายถึง รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
6. หนวยงาน หมายถึง รหัสและชื่อหนวยงาน 
7. กองทุน หมายถึง รหัสและชื่อกองทุน 
8. จํานวนเงินงบประมาณ หมายถึง จํานวนเงินงบประมาณ 
9. รวมจํานวนเงิน หมายถึง รวมจํานวนเงิน 
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6.2.25. KK-BG-DT- 25: บันทึกยืนยันการรับเอกสารจากคณะ/หนวยงาน 
 

KK-BG-DT-25 บันทึกยืนยันการรับเอกสารจากคณะ/หนวยงาน

ผูปรับปรุง วันที่ปรับปรุง

วันที่รับเอกสาร

Yes CancelNo

������
������
������
������
������
������
������
������
������จํานวนเงินรวม

ยืนยัน
การรับ

ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน
ยืนยัน

ผูขอเบิก จํานวนเงินรวม

ประเภทเอกสาร

จากคณะ / หนวยงาน

เลขที่เอกสาร หมวดรายจาย รายการรายจายประเภท วันที่เอกสาร

 
 
วัตถุประสงค  : เพื่อบันทึกรับเอกสารเบิกจายจากคณะ/หนวยงาน 
 

สวนขอมูลหลัก   
1. วันที่รับเอกสาร หมายถึง วันที่รับเอกสาร 
2. จากคณะ/หนวยงาน หมายถึง เอกสารจากคณะ/หนวยงาน 
3. ประเภทเอกสาร หมายถึง รหัสและชื่อประเภทเอกสาร 
สวนขอมูลรายละเอียด   
4. ประเภท หมายถึง ช่ือประเภทเอกสาร 
5. เลขที่เอกสาร หมายถึง เลขที่เอกสาร 
6. วันที่เอกสาร หมายถึง วันที่ของเอกสาร 
7. ผูขอเบิก หมายถึง ที่ผูเบิก หรือเจาของเรื่อง 
8. หมวดรายจาย หมายถึง ช่ือหมวดรายจาย 
9. รายการรายจาย หมายถึง ช่ือรายการายจาย 
10. จํานวนเงินรวม หมายถึง จํานวนเงินที่ระบุมากับเอกสาร 
11. ยืนยันการรับ หมายถึง ยืนยันการรับเอกสาร 
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12. ผูปรับปรุง หมายถึง ผูปรับปรุงรายการ 
13. วันที่ปรับปรุง หมายถึง วันที่ที่มีการปรับปรุงรายการ 
14. Yes หมายถึง ปุม Yes เพื่อตกลง 
15. No หมายถึง ปุม No เพื่อปฏิเสธ 
16. Cancel หมายถึง ปุม Cancel เพื่อยกเลิก 

 
 



 

 

 

 

การออกแบบรูปแบบเอกสาร / รายงาน 
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7.  การออกแบบรูปแบบ Output 
7.1 เอกสาร 

7.1.1 KK-BG-OD-01 : ใบขอกันเงิน (แบบ 8205) 
วัตถุประสงค : เพื่อใชขออนุมัติกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน

กรณีพิเศษ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. สวนราชการ ช่ือสวนราชการ 
2. จังหวัด จังหวัดของสวนราชการ 
3. รหัสเขตทองที่ รหัสเขตทองที่ของสวนราชการ 
4. ที่ผูขอกันเงิน เลขลําดับของเอกสารการกันเงิน 
5. ประเภท ประเภทการกันเงิน ไดแก กันเงิน , กันเงินและขยายเวลาการการ

เบิกจาย 
6. สาเหตุเพื่อ สาเหตุของการกันเงิน ไดแก ซื้อทรัพยสิน , เชาทรัพยสิน และจาง

ทําของ 
7. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
8. แผนงาน ช่ือแผนงาน 
9. หมวดรายจาย ช่ือหมวดรายจาย 
10. ระยะเวลาการกันเงินและขยาย แบบการกันเงิน ไดแก แบบมีหนี้ (ตองระบุระยะเวลา) และแบบไม

มีหนี้ ( 6 เดือน) 
11. ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ เลขที่ของใบอนุมัติเงินประจํางวด 
12. งานหรือโครงการ ช่ืองาน/โครงการ 
13. หนวยงาน รหัสหนวยงาน 
14. ลักษณะงาน รหัสลักษณะงาน 
15. ประเภทงาน/โครงการ รหัสประเภทงาน/โครงการ 
16. รหัสบัญชี รหัสบัญชี 
17. หมวดรายจาย รหัสหมวดรายจาย 
18. จํานวนเงิน จํานวนเงินกัน เงินขยาย 
19. จํานวนเงิน (ตัวอักษร) จํานวนเงินกัน เงินขยาย (เปนตัวอักษร) 
20. ที่คลังรับ เลขที่คลังรับ จากคลังจังหวัด 
21. วันที่คลังรับ วันที่คลังรับ จากคลังจังหวัด 
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ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลรายการประกอบ  
22. ช่ือผูขาย ผูใหเชา หรือผูรับจาง ช่ือผูขาย ผูใหเชา หรือผูรับจาง 
23. ที่อยู ที่อยูของชื่อผูขาย ผูใหเชา หรือผูรับจาง 
24. เลขที่สัญญา เลขที่สัญญา 
25. ลงวันที่ วันที่ลงสัญญา 
26. วันครบกําหนดสัญญา วันที่ครบกําหนดสัญญา 
27. รายการ รายการรายจาย 
28. จํานวน จํานวนหนวย 
29. ราคาหนวยละ ราคาตอหนวย 
30. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
31. จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม 
สวนขอมูลอนุมัติ  
32. ระยะเวลาสิ้นสุด ระยะเวลาสิ้นสุดที่อนุมัติใหกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน 
33. จํานวนเงิน จํานวนเงินกัน เงินขยาย 
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7.2 รายงาน 
7.2.1 KK-BG-OR-01 : รายงานการตั้งยอดเงินงบประมาณ 

วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบรายการตั้งยอดเงินงบประมาณ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ต้ังยอดประจําปงบประมาณ ปงบประมาณที่ต้ังยอด 
2. ปงบประมาณ งบประมาณประจําป 
3. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน 
6. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
7. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
8. รายการรายจาย รหัสและชื่อรายการรายจาย 
9. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
10. รวมตามหมวดรายจาย รวมจํานวนเงิน ตามหมวดรายจาย 
11. รวมตามกองทุน รวมจํานวนเงิน ตามกองทุน 
12. รวมตามแผนงาน/โครงการ รวมจํานวนเงิน ตามแผนงาน/โครงการ 
13. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงิน ตามหนวยงาน 
14. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
15. รวมทั้งสิน รวมจํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
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7.2.2 KK-BG-OR-02 : รายงานสรุปการตั้งยอดเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบยอดเงินประมาณ สรุปตามแผนงานและงบราย

จาย 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ต้ังยอดประจําปงบประมาณ ปงบประมาณที่ต้ังยอด 
2. ปงบประมาณ งบประมาณประจําป 
3. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
6. งบบุคลากร รวมจํานวนเงินตามงบบุคลากร 
7. งบดําเนินการ รวมจํานวนเงินตามงบบุคลากร 
8. งบลงทุน รวมจํานวนเงินตามงบบุคลากร 
9. งบเงินอุดหนุน รวมจํานวนเงินตามงบบุคลากร 
10. งบรายจายอื่นๆ รวมจํานวนเงินตามงบบุคลากร 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งหมด 
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7.2.3 KK-BG-OR-03 : ใบขออนุมัติเงินประจํางวด 
วัตถุประสงค : เพื่อใชขอใหพิจารณาอนุมัติเงินประจํางวด 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่ เลขที่ใบขออนุมัติเงินประจํางวด 
2. วันที่ วันที่ขออนุมัติเงินประจํางวด 
3. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
4. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
5. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
6. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
7. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
8. งวดที่ งวดที่ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
9. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
10. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.4 KK-BG-OR-04 : รายงานตรวจสอบเงินประจํางวด 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบยอดเงินประจํางวด 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่ใบขออนุมัติเงินประจํางวด เลขที่ใบขออนุมัติเงินประจํางวด 
2. วันที่ วันที่ขออนุมัติเงินประจํางวด 
3. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
4. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
5. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
6. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
7. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
8. งวดที่ งวดที่ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
9. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
10. จํานวนเงินขออนุมัติ จํานวนเงินที่ขออนุมัติ 
11. จํานวนเงินอนุมัติ จํานวนเงินที่อนุมัติ 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.5 KK-BG-OR-05 : ใบขอผูกพัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารในการขอผูกพัน 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : คณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่คุมยอดผูกพัน เลขที่คุมยอดผูกพัน 
2. วันที่คุมยอดผูกพัน วันที่คุมยอดผูกพัน 
3. เลขที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง ที่ใชประกอบการขอผูกพัน 
4. ประเภทเรื่อง รหัสและชื่อประเภทเรื่อง 
5. วิธีดําเนินการ รหัสและชื่อวิธีดําเนินการ 
6. เรื่อง เรื่องที่ทําการขอผูกพัน 
7. รายละเอียด รายละเอียดของเรื่องที่ทําการขอผูกพัน 
8. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
9. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
10. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
11. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
12. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
13. วงเงินที่ขอผูกพันได จํานวนเงินที่สามารถขอผูกพันได 
14. จํานวนเงินที่ขอผูกพัน จํานวนเงินที่ขอผูกพัน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
15. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
16. หมวดรายจาย-รายการรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 
17. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
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7.2.6 KK-BG-OR-06 : ใบขอผูกพันเพิ่มเติม 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารประกอบ เมื่อมีการขอผูกพันเพิ่มเติมจากราย

การผูกพันเดิม 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 
2. วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 
3. อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน เลขที่คุมยอดผูกพันที่ตองการเพิ่มเติม 
4. วันที่คุมยอดผูกพัน วันที่คุมยอดผูกพัน 
5. เลขที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง ที่ใชประกอบการขอผูกพัน 
6. ประเภทเรื่อง รหัสและชื่อประเภทเรื่อง 
7. วิธีดําเนินการ รหัสและชื่อวิธีดําเนินการ 
8. เรื่อง เรื่องที่ทําการขอผูกพัน 
9. รายละเอียด รายละเอียดของเรื่องที่ทําการขอผูกพัน 
10. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
11. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
12. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
13. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
14. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
15. วงเงินตามที่ผูกพันเดิม จํานวนเงินตามที่ผูกพันเดิม 
16. วงเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติมได จํานวนเงินที่สามารถขอผูกพันเพิ่มเติมได 
17. จํานวนเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติม จํานวนเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติม 
สวนขอมูลรายละเอียด  
18. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
19. หมวดรายจาย-รายการรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 
20. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
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7.2.7 KK-BG-OR-07 : ใบขออนุมัติเบิกจาย 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารในการขอเบิกจาย 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่คุมยอดเบิกจาย เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
2. วันที่คุมยอดเบิกจาย วันที่คุมยอดเบิกจาย 
3. เลขที่คุมยอดผูกพัน เลขที่คุมยอดผูกพัน 
4. วันที่คุมยอดผูกพัน วันที่คุมยอดผูกพัน 
5. เลขที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง ที่ใชประกอบการขอผูกพัน 
6. เลขที่สัญญา เลขที่สัญญาที่ใชในการอางอิง 
7. ประเภทเรื่อง รหัสและชื่อประเภทเรื่อง 
8. วิธีดําเนินการ รหัสและชื่อวิธีดําเนินการ 
9. เรื่อง เรื่องที่ทําการขอผูกพัน 
10. รายละเอียด รายละเอียดของเรื่องที่ทําการขอผูกพัน 
11. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
12. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
13. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
14. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
15. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
16. วงเงินที่ขอเบิกจายได จํานวนเงินที่สามารถขอเบิกจายได 
17. จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
สวนขอมูลรายละเอียดหลัก  
18. เลขที่เอกสาร เลขที่ของเอกสาร 
19. เจาหนี้ รหัสและชื่อเจาหนี้ 
20. เลขที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง 
21. จํานวนเงิน จํานวนเงินกอนรายการหัก 
22. ภาษีหัก ณ ที่จาย จํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จาย 
23. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
24. คาปรับ จํานวนเงินคาปรับ 

สวนขอมูลรายละเอียดยอย  
25. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
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ขอมูล คําอธิบาย 
26. หมวดรายจาย-รายการรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 
27. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ แกไขเม่ือ : 23 มี.ค.  2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                 BG_7-11 

7.2.8 KK-BG-OR-08 : ใบขอผูกพันและเบิกจาย 
วัตถุประสงค : เพื่อใชเปนเอกสารการขอผูกพันและเบิกจาย 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่คุมยอดเบิกจาย เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
2. วันที่คุมยอดเบิกจาย วันที่คุมยอดเบิกจาย 
3. เลขที่คุมยอดผูกพัน เลขที่คุมยอดผูกพัน 
4. วันที่คุมยอดผูกพัน วันที่คุมยอดผูกพัน 
5. เลขที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง ที่ใชประกอบการขอผูกพัน 
6. เลขที่สัญญา เลขที่สัญญาที่ใชในการอางอิง 
7. ประเภทเรื่อง รหัสและชื่อประเภทเรื่อง 
8. วิธีดําเนินการ รหัสและชื่อวิธีดําเนินการ 
9. เรื่อง เรื่องที่ทําการขอผูกพัน 
10. รายละเอียด รายละเอียดของเรื่องที่ทําการขอผูกพัน 
11. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
12. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
13. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
14. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
15. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
16. วงเงินที่ขอเบิกจายได จํานวนเงินที่สามารถขอเบิกจายได 
17. จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
สวนขอมูลรายละเอียดหลัก  
18. เลขที่เอกสาร เลขที่ของเอกสาร 
19. เจาหนี้ รหัสและชื่อเจาหนี้ 
20. เลขที่เอกสารอางอิง เลขที่เอกสารอางอิง 
21. จํานวนเงิน จํานวนเงินกอนรายการหัก 
22. ภาษีหัก ณ ที่จาย จํานวนเงินภาษีหัก ณ ที่จาย 
23. ภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่ม 
24. คาปรับ จํานวนเงินคาปรับ 

สวนขอมูลรายละเอียดยอย  
25. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
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ขอมูล คําอธิบาย 
26. หมวดรายจาย-รายการรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจาย 
27. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
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7.2.9 KK-BG-OR-09 : รายงานงบประมาณรายรับ-รายจายประจําเดือน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชแสดงรายการยอดงบประมาณยอดคงเหลือ ตามงบ

ประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําเดือน ขอมูลประจําเดือน 
2. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
3. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
4. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
5. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
6. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. ลําดับที่ ลําดับที่รายการ 
8. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
9. ยอดเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ ยอดเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติรวมตามหมวดรายจาย 
10. ยอดสะสมยกมา ยอดสะสมรวมยกมา 
11. ยอดเกิดขึ้นจริงในเดือนกอน ยอดเงินรวมที่เกิดขึ้นจริงจากเดือนกอนหนา 
12. ยอดคงเหลือตามงบประมาณที่ไดรับ

อนุมัติ 
ยอดเงินรวมงบประมาณคงเหลือ 

13. หมายเหตุ หมายเหตุ 
สวนขอมูลสรุป  
14. รวมตามกองทุน รวมจํานวนเงิน ตามกองทุน 
16. รวมตามแผนงาน/โครงการ รวมจํานวนเงิน ตามแผนงาน/โครงการ 
17. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงิน ตามหนวยงาน 
18. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
19. รวมทั้งสิน รวมจํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
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7.2.10 KK-BG-OR-10 : รายงานงบประมาณตามแผนงาน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบยอดเงินงบประมาณรายรับ-รายจายที่เกิดขึ้นจริง 

ตามแผนงาน/โครงการ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ประจําเดือน ขอมูลประจําเดือน 
2. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
3. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
สวนขอมูลรายรับที่เกิดขึ้นจริง  
6. งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
7. ยกมา จํานวนเงินยกมา 
8. เดือนนี้ จํานวนเงินรับมาในเดือน 
9. สะสม จํานวนเงินรับสะสม 
10. คงเหลือ จํานวนเงินคงเหลือ 
สวนขอมูลรายจายที่เกิดขึ้นจริง  
11. งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 
12. ยกมา จํานวนเงินยกมา 
13. เดือนนี้ จํานวนเงินรายจายในเดือน 
14. สะสม จํานวนเงินรายจายสะสม 
15. คงเหลือ จํานวนเงินคงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
20. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงิน ตามหนวยงาน 
21. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
22. รวมทั้งสิน รวมจํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
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7.1.11 KK-BG-OR-11 : รายงานรายละเอียดงบประมาณเบิกเกินสงคืน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบขอมูลรายละเอียดงบประมาณเบิกเกินสงคืน 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
2. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
3. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
5. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. เลขที่คุมยอดเบิกจาย เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
7. วันที่ วันที่คุมยอดเบิกจาย 
8. วันที่รับเงินเบิกเกินสงคืน วันที่รับเงินเบิกเกินสงคืน 
9. จํานวนเงินขอเบิกจาย จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
10. จํานวนเงินจายจริง จํานวนเงินที่จายจริง 
11. จํานวนเงินเบิกเกินสงคืน จํานวนเงินที่เบิกเกินสงคืน 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามกองทุน รวมจํานวนเงิน ตามกองทุน 
13. รวมตามแผนงาน/โครงการ รวมจํานวนเงิน ตามแผนงาน/โครงการ 
14. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงิน ตามหนวยงาน 
15. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
16. รวมทั้งสิน รวมจํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
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7.1.12 KK-BG-OR-12 : รายงานสรุปงบประมาณเบิกเกินสงคืน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบขอมูลสรุปงบประมาณเบิกเกินสงคืน 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
2. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
3. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
5. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. หมวดรายจาย-รายการายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการายจาย 
7. จํานวนเงินขอเบิกจาย จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 
8. จํานวนเงินจายจริง จํานวนเงินที่จายจริง 
9. จํานวนเงินเบิกเกินสงคืน จํานวนเงินที่เบิกเกินสงคืน 
สวนขอมูลสรุป  
10. รวมตามกองทุน รวมจํานวนเงิน ตามกองทุน 
11. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงิน ตามหนวยงาน 
12. รวมตามแผนงาน/โครงการ รวมจํานวนเงิน ตามแผนงาน/โครงการ 
13. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
14. รวมทั้งสิน รวมจํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
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7.1.13 KK-BG-OR-13 : รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบขอมูลสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ ตามแผน

งาน/โครงการ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
2. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
3. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
4. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
6. ยอดเงินงบประมาณ (จํานวนเงิน) จํานวนเงินตั้งยอดเงินงบประมาณ 
7. ยอดเงินงบประมาณ (คงเหลือ) จํานวนเงินตั้งยอดเงินงบประมาณคงเหลือ 
8. เงินประจํางวด (จํานวนเงิน) จํานวนเงินประจํางวด 
9. เงินประจํางวด (คงเหลือ) จํานวนเงินประจํางวดคงเหลือ 
10. ผูกพัน (จํานวนเงิน) จํานวนเงินผูกพัน 
11. ผูกพัน (คงเหลือ) จํานวนเงินผูกพันคงเหลือ 
12. ผูกพันตามขอตกลง/สัญญา (จํานวน

เงิน) 
จํานวนเงินผูกพันตามขอตกลง/สัญญา 

13. ผูกพันตามขอตกลง/สัญญา (คง
เหลือ) 

จํานวนเงินผูกพันตามขอตกลง/สัญญาคงเหลือ 

14. เบิกจาย (จํานวนเงิน) จํานวนเงินเบิกจาย 
15. เบิกจาย (คงเหลือ) จํานวนเงินเบิกจายคงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามกองทุน รวมจํานวนเงิน ตามกองทุน 
17. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงิน ตามหนวยงาน 
18. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
19. รวมทั้งสิน รวมจํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
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7.1.14 KK-BG-OR-14 : ใบขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชพิมพแบบฟอรมเอกสารการขอกันเงิน 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. สวนราชการ ช่ือสวนราชการ 
2. จังหวัด จังหวัดของสวนราชการ 
3. รหัสเขตทองที่ รหัสเขตทองที่ของสวนราชการ 
4. ที่ผูขอกันเงิน เลขลําดับของเอกสารการกันเงิน 
5. ประเภท ประเภทการกันเงิน ไดแก กันเงิน , กันเงินและขยายเวลาการการ

เบิกจาย 
6. สาเหตุเพื่อ สาเหตุของการกันเงิน ไดแก ซื้อทรัพยสิน , เชาทรัพยสิน และจาง

ทําของ 
7. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
8. แผนงาน ช่ือแผนงาน 
9. หมวดรายจาย ช่ือหมวดรายจาย 
10. ระยะเวลาการกันเงินและขยาย แบบการกันเงิน ไดแก แบบมีหนี้ (ตองระบุระยะเวลา) และแบบไม

มีหนี้ ( 6 เดือน) 
11. ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่ เลขที่ของใบอนุมัติเงินประจํางวด 
12. งานหรือโครงการ ช่ืองาน/โครงการ 
13. หนวยงาน รหัสหนวยงาน 
14. ลักษณะงาน รหัสลักษณะงาน 
15. ประเภทงาน/โครงการ รหัสประเภทงาน/โครงการ 
16. รหัสบัญชี รหัสบัญชี 
17. หมวดรายจาย รหัสหมวดรายจาย 
18. จํานวนเงิน จํานวนเงินกัน เงินขยาย 
19. จํานวนเงิน (ตัวอักษร) จํานวนเงินกัน เงินขยาย (เปนตัวอักษร) 
20. ที่คลังรับ เลขที่คลังรับ จากคลังจังหวัด 
21. วันที่คลังรับ วันที่คลังรับ จากคลังจังหวัด 
สวนขอมูลรายการประกอบ  
22. ช่ือผูขาย ผูใหเชา หรือผูรับจาง ช่ือผูขาย ผูใหเชา หรือผูรับจาง 
23. ที่อยู ที่อยูของชื่อผูขาย ผูใหเชา หรือผูรับจาง 
24. เลขที่สัญญา เลขที่สัญญา 
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ขอมูล คําอธิบาย 
25. ลงวันที่ วันที่ลงสัญญา 
26. วันครบกําหนดสัญญา วันที่ครบกําหนดสัญญา 
27. รายการ รายการรายจาย 
28. จํานวน จํานวนหนวย 
29. ราคาหนวยละ ราคาตอหนวย 
30. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
31. จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม 
สวนขอมูลอนุมัติ  
32. ระยะเวลาสิ้นสุด ระยะเวลาสิ้นสุดที่อนุมัติใหกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน 
33. จํานวนเงิน จํานวนเงินกัน เงินขยาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                 BG_7-20 

7.1.15 KK-BG-OR-15 : ใบโอนเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบรายการโอนเงินงบประมาณ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. เลขที่ใบโอนเงินงบประมาณ เลขที่ใบโอนเงินงบประมาณ 
2. วันที่ วันที่โอนเงินงบประมาณ 
3. โอนภายในงบรายจาย โอนภายในงบรายจาย 
4. โอนระหวางงบรายจาย โอนระหวางงบรายจาย 
5. แผนงานผูขอโอน รหัสและชื่อแผนงานของผูโอน 
6. แผนงานผูรับโอน รหัสและชื่อแผนงานของผูรับโอน 
7. หนวยงานผูขอโอน รหัสและชื่อหนวยงานผูโอน 
8. หนวยงานผูรับโอน รหัสและชื่อหนวยงานผูรับโอน 
9. กองทุนผูขอโอน รหัสและชื่อกองทุนผูโอน 
10. กองทุนผูรับโอน รหัสและชื่อกองทุนผูรับโอน 
11. หมวดรายจายผูขอโอน รหัสและชื่อหมวดรายจายผูโอน 
12. หมวดรายจายผูรับโอน รหัสและชื่อหมวดรายจายผูรับโอน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
13. ลําดับที่ ลําดับที่รายการ 
14. หมวดรายจาย-รายการรายจายผูขอ

โอน 
รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจายผูโอน 

15. หมวดรายจาย-รายการรายจายผูรับ
โอน 

รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการรายจายผูรับโอน 

16. จํานวนเงิน จํานวนเงินโอน 
สวนขอมูลสรุป  
17. รวมจํานวนเงิน จํานวนเงินโอนรวมทั้งสิ้น 
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7.1.16 KK-BG-OR-16 : รายงานการขอผูกพันประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบขอมูลรายการขอผูกพันประจําวัน 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ลําดับที่ ลําดับที่รายการ 
2. วันที่ผูกพัน วันที่ผูกพัน 
3. เลขที่คุมยอดผูกพัน เลขที่คุมยอดผูกพัน 
4. เรื่อง เรื่องการขอผูกพัน 
5. จํานวนเงิน จํานวนเงินที่ขอผูกพัน 
สวนขอมูลสรุป  
6. รวมทั้งสิ้น จํานวนเงินที่ขอผูกพันรวมทั้งสิ้น 
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7.1.17 KK-BG-OR-17 : รายงานการขอผูกพันเพิ่มเติมประจําวัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบขอมูลรายการขอผูกพันเพิ่มเติมประจําวัน 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ลําดับที่ ลําดับที่รายการ 
2. วันที่ผูกพันเพิ่มเติม วันที่ผูกพันเพิ่มเติม 
3. เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม 
4. อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน เลขที่คุมยอดผูกพันเดิม 
5. เรื่อง เรื่องการขอผูกพันเพิ่มเติม 
6. จํานวนเงิน จํานวนเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติม 
สวนขอมูลสรุป  
7. รวมทั้งสิ้น จํานวนเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 
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7.1.18 KK-BG-OR-18 : รายงานสรุปการขอผูกพัน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบขอมูลสรุปการขอผูกพัน ตามหนวยงาน 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
2. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
3. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
5. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
8. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
9. จํานวนเงินผูกพัน จํานวนเงินที่ผูกพัน 
10. จํานวนเงินผูกพันเพิ่มเติม จํานวนเงินที่ผูกพันเพิ่มเติม 
11. จํานวนเงินผูกพันรวม จํานวนเงินผูกพันรวม 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามกองทุน รวมจํานวนเงิน ตามกองทุน 
15. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงิน ตามหนวยงาน 
16. รวมตามแผนงาน/โครงการ รวมจํานวนเงิน ตามแผนงาน/โครงการ 
17. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
18. รวมทั้งสิน รวมจํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
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7.1.19 KK-BG-OR-19 : รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจาย 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจาย 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ลําดับที่ ลําดับที่รายการ 
2. วันที่ขออนุมัติเบิกจาย วันที่ขออนุมัติเบิกจาย 
3. เลขที่คุมยอดเบิกจาย เลขที่คุมยอดเบิกจาย 
4. เลขที่คุมยอดผูกพัน เลขที่คุมยอดผูกพัน 
5. เรื่อง เรื่องการขอผูกพัน 
6. จํานวนเงิน จํานวนเงินที่เบิกจาย 
สวนขอมูลสรุป  
7. รวมทั้งสิ้น จํานวนเงินที่เบิกจายรวมทั้งสิ้น 
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7.1.20 KK-BG-OR-20 : รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบขอมูลสรุปการขออนุมัติเบิกจาย ตามหนวยงาน 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
2. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
3. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
5. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
13. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
14. จํานวนเงินผูกพัน จํานวนเงินที่ผูกพัน 
15. จํานวนเงินเบิกจาย จํานวนเงินที่เบิกจาย 
16. จํานวนเงินคงเหลือ จํานวนเงินผูกพันคงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
17. รวมตามกองทุน รวมจํานวนเงิน ตามกองทุน 
19. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงิน ตามหนวยงาน 
20. รวมตามแผนงาน/โครงการ รวมจํานวนเงิน ตามแผนงาน/โครงการ 
21. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงิน ตามแหลงเงิน 
22. รวมทั้งสิน รวมจํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 
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7.2.21 KK-BG-OR-21 : ทะเบียนคุมยอดเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลทะเบียนคุมยอดเงินงบประมาณ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2. ต้ังแตวันที่ ต้ังแตวันที่ 
3. ถึงวันที่ ถึงวันที่ 
4. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
5. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
6. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
7. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
8. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
9. เงินงบประมาณ จํานวนเงินเงินงบประมาณ 
10. ยอดยกมา จํานวนเงินยกมา 
สวนขอมูลรายละเอียด  
11. วันที่(ผูกพัน) วันที่ผูกพัน 
12. เลขที่(ผูกพัน) เลขที่ผูกพัน 
13. รายการ(ผูกพัน) รายการผูกพัน 
14. จํานวนเงิน(ผูกพัน) จํานวนเงินผูกพัน 
15. คงเหลือ(ผูกพัน) จํานวนเงินผูกพันคงเหลือ 
16. วันที่(อนุมัติ) วันที่อนุมัติ 
17. เลขที่(อนุมัติ) เลขที่อนุมัติ 
18. จํานวนเงิน(อนุมัติ) จํานวนเงินอนุมัติ 
19. จํานวนเงินจายจริง จํานวนเงินจายจริง 
20. ผลตาง จํานวนผลตางระหวางจํานวนเงินอนุมัติและจํานวนเงินจายจริง 
21. เลขที่เอกสารสงคืน เลขที่เอกสารสงคืน 
สวนขอมูลสรุป  
22. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.22 KK-BG-OR-22 : รายงานรายละเอียดการกันเงิน/ขอขยายเวลาการกันเงิน/ขอขยายเวลา
การกันเงินกรณีพิเศษ 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการกันเงิน/ขอขยายเวลาการกัน

เงิน/ขอขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
3. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
4. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. วันที่(กันเงิน) วันที่กันเงิน 
6. เลขที่(กันเงิน) เลขที่ใบกันเงิน 
7. รายการรายจาย(กันเงิน) รายการรายจายกรณีกันเงิน 
8. เจาหนี้(กันเงิน) เจาหนี้กรณีกันเงิน 
9. ที่คลังรับ(กันเงิน) ที่คลังรับกรณีกันเงิน 
10. วันที่สิ้นสุด(กันเงิน) วันที่สิ้นสุดกรณีกันเงิน 
11. จํานวนเงิน(กันเงิน) จํานวนเงินกรณีกันเงิน 
12. ที่คลังรับ(ขยายการกันเงิน) ที่คลังรับกรณีขยายการกันเงิน 
13. วันที่สิ้นสุด(ขยายการกันเงิน) วันที่สิ้นสุดกรณีขยายการกันเงิน 
14. จํานวนเงิน(ขยายการกันเงิน) จํานวนเงินกรณีขยายการกันเงิน 
15. เลขที่เบิกจาย(การเบิกจาย) เลขที่เบิกจาย 
16. วันที่(การเบิกจาย) วันที่เบิกจาย 
17. เลขที่ฎีกา(การเบิกจาย) เลขที่ฎีกาที่เบิกจาย 
18. จํานวนเงิน(การเบิกจาย) จํานวนเงินที่เบิกจาย 
19. จํานวนเงินคงเหลือ จํานวนเงินคงเหลือ 

 
 
 
 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                 BG_7-28 

7.2.23 KK-BG-OR-23 : รายงานสรุปการกันเงิน/ขอขยายเวลาการกันเงิน/ขอขยายเวลาการกัน
เงินกรณีพิเศษ 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลสรุปการกันเงิน/ขอขยายเวลาการกันเงิน/ขอ

ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
 

ขอมูล คําอธิบาย 
สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
3. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
5. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
7. จํานวนเงินกัน จํานวนเงินกัน 
8. จํานวนเงินขยาย จํานวนเงินขยาย 
9. จํานวนเงินเบิกจาย จํานวนเงินเบิกจาย 
10. จํานวนเงินคงเหลือ จํานวนเงินคงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
11. รวมตามกองทุน รวมจํานวนเงินตามกองทุน 
12. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงินตามหนวยงาน 
13. รวมตามแผนงาน/โครงการ รวมจํานวนเงินตามแผนงาน/โครงการ 
14. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงินตามแหลงเงิน 
15. รวมตามปงบประมาณ รวมจํานวนเงินตามปงบประมาณ 
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7.2.24 KK-BG-OR-24 : รายงานรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2. ต้ังแตวันที่ ต้ังแตวันที่ 
3. ถึงวันที่ ถึงวันที่ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. วันที่ วันที่โอน 
5. เลขที่ใบโอน เลขที่ใบโอน 
6. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
7. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
8. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
9. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
10. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
11. หมวดรายจาย-รายการจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการจาย 
12. วงเงินคงเหลือ วงเงินคงเหลือ 
13. จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
สวนขอมูลสรุป  
14. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.25 KK-BG-OR-25 : รายงานการสรุปการโอนเงินงบประมาณประจําวัน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลการสรุปการโอนเงินงบประมาณประจําวัน 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2. ต้ังแตวันที่ ต้ังแตวันที่ 
3. ถึงวันที่ ถึงวันที่ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
5. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
6. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
7. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
8. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
9. หมวดรายจาย-รายการจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการจาย 
10. จํานวนเงินโอน จํานวนเงินโอน 
11. จํานวนเงินรับโอน จํานวนเงินรับโอน 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงินตามหนวยงาน 
13. รวมตามแผนงาน/โครงการ รวมจํานวนเงินตามแผนงาน/โครงการ 
14. รวมทั้งสิ่น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.26 KK-BG-OR-26 : รายงานรายละเอียดการยืม/คืนเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายละเอียดการยืม/คืนเงินงบประมาณ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2. ต้ังแตวันที่ ต้ังแตวันที่ 
3. ถึงวันที่ ถึงวันที่ 
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. หนวยงาน หนวยงานที่ยืม 
6. แหลงเงิน แหลงเงินที่ยืม 
7. แผนงาน,โครงการ/กองทุน แผนงาน/โครงการที่ยืม และกองทุนที่ยืม 
8. หมวดรายจาย/หมวดรายจาย-รายการ

จาย 
หมวดรายจายที่ยืม   และหมวดรายจาย-รายการจายที่ยืม 

9. วันที่ยืม วันที่ยืม 
10. เลขที่ใบยืม เลขที่ใบยืม 
11. จํานวนเงินที่ยืม จํานวนเงินที่ยืม 
12. วันที่คืน วันที่คืน 
13. เลขที่ใบคืน เลขที่ใบคืน 
14. จํานวนเงินที่คืน จํานวนเงินที่คืน 
สวนขอมูลสรุป  
15. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.27 KK-BG-OR-27 : รายงานสรุปการยืม/คืนเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลสรุปการยืม/คืนเงินงบประมาณ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2. ต้ังแตวันที่ ต้ังแตวันที่ 
3. ถึงวันที่ ถึงวันที่ 
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. หนวยงาน หนวยงานที่ยืม 
6. แหลงเงิน แหลงเงินที่ยืม 
7. แผนงาน,โครงการ แผนงาน/โครงการที่ยืม  
8. กองทุน กองทุนที่ยืม 
9. หมวดรายจาย หมวดรายจายที่ยืม   
10. หมวดรายจาย-รายการจาย หมวดรายจาย-รายการจายที่ยืม 
11. จํานวนเงินที่ยืม จํานวนเงินที่ยืม 
12. จํานวนเงินที่คืน จํานวนเงินที่คืน 
13. จํานวนเงินคงคาง จํานวนเงินคงคาง 
สวนขอมูลสรุป  
14. รวมตามแผนงาน/โครงการ รวมจํานวนเงินตามแผนงาน/โครงการ 
15. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงินตามแหลงเงิน 
16. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงินตามหนวยงาน 
17. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.28 KK-BG-OR-28 : รายงานการยืม/คืนเงินงบประมาณคงเหลือ 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลการยืม/คืนเงินงบประมาณคงเหลือ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2. ต้ังแตวันที่ ต้ังแตวันที่ 
3. ถึงวันที่ ถึงวันที่ 
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
สวนขอมูลรายละเอียด  
5. วันที่ยืม วันที่ยืม 
6. เลขที่ใบยืม เลขที่ใบยืม 
7. หนวยงาน/แหลงเงิน หนวยงานที่ยืม และ แหลงเงินที่ยืม 
8. แหลงเงิน แหลงเงินที่ยืม 
9. แผนงาน,โครงการ แผนงาน/โครงการที่ยืม  
10. กองทุน กองทุนที่ยืม 
11. หมวดรายจาย หมวดรายจายที่ยืม   
12. หมวดรายจาย-รายการจาย หมวดรายจาย-รายการจายที่ยืม 
13. จํานวนเงินที่ยืม จํานวนเงินที่ยืม 
14. คงเหลือ จํานวนเงินคงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
15. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงินตามหนวยงาน 
16. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.29 KK-BG-OR-29 : รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
2. ประจําปงบปจจุบัน ประจําปงบปจจุบัน 
3. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
4. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
5. งาน/โครงการ รหัสและชื่องาน/โครงการ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. รายการ ช่ือประเภทงบ 
7. เงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวนเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
8. เบิก จํานวนเงินที่เบิก 
9. คงเหลือ จํานวนเงินที่คงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
10. รวมตามงาน/โครงการ รวมจํานวนเงินตามงาน/โครงการ 
11. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนเงินตามแผนงาน 
12. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงินตามหนวยงาน 
13. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงินตามแหลงเงิน 
14. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.30 KK-BG-OR-30 : รายงานรายจายเงินงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการ 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายจายเงินงบประมาณตามแผนงานหรือโครง

การ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2. ต้ังแตวันที่ ต้ังแตวันที่ 
3. ถึงวันที่ ถึงวันที่ 
4. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
5. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
6. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
7. งาน/โครงการ รหัสและชื่องาน/โครงการ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
8. รายการ ช่ือประเภทงบ 
9. เงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวนเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
10. เบิก จํานวนเงินที่เบิก 
11. คงเหลือ จํานวนเงินที่คงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
12. รวมตามงาน/โครงการ รวมจํานวนเงินตามงาน/โครงการ 
13. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนเงินตามแผนงาน 
14. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงินตามหนวยงาน 
15. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงินตามแหลงเงิน 
16. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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7.2.31 KK-BG-OR-31 : รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
3. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
4. แผนงาน รหัสและชื่อแผนงาน 
5. งาน/โครงการ รหัสและชื่องาน/โครงการ 
สวนขอมูลรายละเอียด  
6. รายการ ช่ือประเภทงบ 
7. งบประมาณรายจาย (เพิ่ม) จํานวนเงินงบประมาณรายจาย ที่เพิ่ม 
8. งบประมาณรายจาย (ลด) จํานวนเงินงบประมาณรายจายที่ลด 
9. งบประมาณรายจาย (คงเหลือ) จํานวนเงินงบประมาณรายจายคงเหลือ 
10. เงินประจํางวด (เพิ่ม) จํานวนเงินประจํางวดที่เพิ่ม 
11. เงินประจํางวด (ผูกพัน) จํานวนเงินประจํางวดที่ผูกพัน 
12. เงินประจํางวด (กันไวเบิก) จํานวนเงินประจํางวด ที่กันไวเบิก 
13. เงินประจํางวด (เบิก ) จํานวนเงินประจํางวด ที่เบิก  
14. เงินประจํางวด (คงเหลือ) จํานวนเงินประจํางวดคงเหลือ 
สวนขอมูลสรุป  
15. รวมตามงาน/โครงการ รวมจํานวนเงินตามงาน/โครงการ 
16. รวมตามแผนงาน รวมจํานวนเงินตามแผนงาน 
17. รวมตามหนวยงาน รวมจํานวนเงินตามหนวยงาน 
18. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงินตามแหลงเงิน 
19. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 

 
 
 
 
 
 
 

BG_ระบบงบประมาณ แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 
 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                 BG_7-37 

7.2.32 KK-BG-OR-32 : รายงานรายจายงบกลาง 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลรายจายงบกลาง 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลรายละเอียด  
1. ลําดับ ลําดับที่ 
2. หมวดรายจาย-รายการจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย-รายการจาย 
3. 25x2 จํานวนเงินในปปจจุบัน 
4. 25x1 จํานวนเงินในปกอนหนา 
สวนขอมูลสรุป  
5. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 
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7.2.33 KK-BG-OR-33 : รายงานการคืนเงินงบประมาณใหแกแหลงเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค : ใชตรวจสอบขอมูลการคืนเงินงบประมาณใหแกแหลงเงินงบ

ประมาณ 
ผูใช : งานงบประมาณ 
ผูจัดทํา : งานงบประมาณ 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ปงบประมาณ ปงบประมาณ 
2. แหลงเงิน รหัสและชื่อแหลงเงิน 
3. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
สวนขอมูลรายละเอียด  
4. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
5. แผนงาน/โครงการ รหัสและชื่อแผนงาน/โครงการ 
6. หนวยงาน รหัสและชื่อหนวยงาน 
7. กองทุน รหัสและชื่อกองทุน 
8. จํานวนเงินงบประมาณ จํานวนเงินงบประมาณ 
สวนขอมูลสรุป  
9. รวมตามแผนงาน/โครงการ รวมจํานวนเงินตามแผนงาน/โครงการ 
10. รวมตามหมวดรายจาย รวมจํานวนเงินตามหมวดรายจาย 
11. รวมตามแหลงเงิน รวมจํานวนเงินตามแหลงเงิน 
12. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 
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BG_ระบบงบประมาณ แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 
 

7.2.34 KK-BG-OR-34 : รายงานรายละเอียดการรับเอกสารการเบิกจากคณะ/หนวยงาน 
วัตถุประสงค : เพื่อใชตรวจสอบขอมูลการรับเอกสารการเบิกจากคณะ/หนวยงาน 
ผูใช : กองคลัง 
ผูจัดทํา : กองคลัง 

 
ขอมูล คําอธิบาย 

สวนขอมูลหลัก  
1. ต้ังแตวันที่ ต้ังแตวันที่รับเอกสาร 
2. ถึงวันที่ ถึงวันที่รับเอกสาร 
3. ต้ังแตคณะ/หนวยงาน ต้ังแตรหัสคณะ/หนวยงาน 
4. ถึงคณะ/หนวยงาน ถึงรหัสคณะ/หนวยงาน 
5. ต้ังแตประเภทเอกสาร ต้ังแตรหัสประเภทเอกสาร 
6. ถึงประเภทเอกสาร ถึงรหัสประเภทเอกสาร 
สวนขอมูลรายละเอียด  
7. วันที่รับ วันที่รับเอกสาร 
8. คณะ/หนวยงาน รหัสและชื่อคณะ/หนวยงาน 
9. ประเภทเอกสาร รหัสและชื่อประเภทเอกสาร 
10. เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร 
11. วันที่เอกสาร วันที่เอกสาร 
12. ผูขอเบิก ที่ผูขอเบิก 
13. หมวดรายจาย รหัสและชื่อหมวดรายจาย 
14. รายการรายจาย รหัสและชื่อรายการรายจาย 
15. รายละเอียด รายละเอียด 
สวนขอมูลสรุป  
16. รวมตามคณะ/หนวยงาน รวมจํานวนเอกสาร ตามคณะ/หนวยงาน 
17. รวมตามวันที่รับ รวมจํานวนเอกสาร ตามวันที่รับ 
18. รวมทั้งสิ้น รวมจํานวนเอกสารทั้งสิ้น 

 
 



 

 

 

 

ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน 
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8. ทะเบียนเอกสารที่ใชในการปฏิบัติงาน  
 

8.1 ทะเบียนเอกสารรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

 รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ    
 ใบเสนอราคา    
 ประมาณราคากลางของทางราชการ    
 รายงานการจัดจางของทางราชการ    
 ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน    
 ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน    

 
 
 

8.2 ทะเบียนเอกสารสงออก 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-BG-OR-13 รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-09
KK-BG-OR-14 ใบขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-09,

CF-BG-10 
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8.3 ทะเบียนรายงานรับเขา 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

     

 
 

8.4 ทะเบียนรายงานสงออก 
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-BG-OR-01 รายงานการตั้งยอดเงินงบประมาณ งานงบประมาณ ประจําป  CF-BG-01
KK-BG-OR-02 รายงานสรุปการตั้งยอดเงินงบประมาณ งานงบประมาณ ประจําป  CF-BG-01
KK-BG-OR-03 ใบขออนุมัติเงินประจํางวด งานงบประมาณ ประจําเดือน  CF-BG-02
KK-BG-OR-04 รายงานตรวจสอบเงินประจํางวด งานงบประมาณ ประจําเดือน  CF-BG-03
KK-BG-OR-05 ใบขอผูกพัน งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-04
KK-BG-OR-06 ใบขอผูกพันเพิ่มเติม งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-04
KK-BG-OR-07 ใบขออนุมัติเบิกจาย งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-05
KK-BG-OR-08 ใบขอผูกพันและเบิกจาย งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-06
KK-BG-OR-09 รายงานงบประมาณรายรับ-รายจายประจําเดือน งานงบประมาณ ประจําเดือน  CF-BG-07
KK-BG-OR-10 รายงานงบประมาณตามโครงสราง 3 มิติ ประจําเดือน งานงบประมาณ ประจําเดือน  CF-BG-07
KK-BG-OR-11 รายงานรายละเอียดงบประมาณเบิกเกินสงคืน งานงบประมาณ ประจําเดือน  CF-BG-08
KK-BG-OR-12 รายงานสรุปงบประมาณเบิกเกินสงคืน งานงบประมาณ ประจําเดือน  CF-BG-08
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รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-BG-OR-13 รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-09
KK-BG-OR-14 ใบขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-09,

CF-BG-10 
KK-BG-OR-15 ใบโอนเงินงบประมาณ งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-11
KK-BG-OR-16 รายงานการขอผูกพันประจําวัน งานงบประมาณ ประจําวัน  CF-BG-12
KK-BG-OR-17 รายงานการขอผูกพันเพิ่มเติมประจําวัน งานงบประมาณ ประจําวัน CF-BG-12 
KK-BG-OR-18 รายงานสรุปการขอผูกพัน งานงบประมาณ ประจําวัน CF-BG-12 
KK-BG-OR-19 รายงานรายละเอียดการขออนุมัติเบิกจาย งานงบประมาณ ประจําวัน CF-BG-12 
KK-BG-OR-20 รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย งานงบประมาณ ประจําวัน CF-BG-12 
KK-BG-OR-21 ทะเบียนคุมยอดเงินงบประมาณ งานงบประมาณ ประจําวัน CF-BG-12 
KK-BG-OR-22 รายงานรายละเอียดการกันเงิน/ขอขยายเวลาการกันเงิน/ขอขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ งานงบประมาณ ประจําวัน CF-BG-12 
KK-BG-OR-23 รายงานสรุปการกันเงิน/ขอขยายเวลาการกันเงิน/ขอขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ งานงบประมาณ ประจําวัน CF-BG-12 
KK-BG-OR-24 รายงานรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ งานงบประมาณ ประจําวัน CF-BG-12 
KK-BG-OR-25 รายงานการสรุปการโอนเงินงบประมาณประจําวัน งานงบประมาณ ประจําวัน CF-BG-12 
KK-BG-OR-26 รายงานรายละเอียดการยืม/คืนเงินงบประมาณ งานงบประมาณ ประจําวัน CF-BG-12 
KK-BG-OR-27 รายงานสรุปการยืม/คืนเงินงบประมาณ งานงบประมาณ ประจําวัน,ประจําเดือน CF-BG-12, 

CF-BG-13 
KK-BG-OR-28 รายงานการยืม/คืนเงินงบประมาณคงเหลือ งานงบประมาณ ประจําวัน,ประจําเดือน  CF-BG-13
KK-BG-OR-29 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-13
KK-BG-OR-30 รายงานรายจายเงินงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการ งานงบประมาณ ประจําวัน,ประจําเดือน  CF-BG-13
KK-BG-OR-31 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-13
KK-BG-OR-32 รายงานรายจายงบกลาง งานงบประมาณ เมื่อตองการ  CF-BG-13



 

ID = Input Document , IR = Input Report, OD = Output Document , OR = Output Report 
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BG_ระบบงบประมาณ 

รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร หนวยงานจัดทํา ความถี่ ขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน 

KK-BG-OR-33 รายงานการคืนเงินงบประมาณใหแกแหลงเงินงบประมาณ งานงบประมาณ ประจําป  CF-BG-14
KK-BG-OR-34 รายงานรายละเอียดการรับเอกสารการเบิกจายจากคณะ/หนวยงาน งานงบประมาณ ประจําวัน  CF-BG-15
KK-BG-OR-35 รายงานตามแบบ 2170 งานงบประมาณ ประจําวัน,ประจําเดือน  CF-BG-13

 



 

 

 

 

การใหรหัสขอมูล 
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9. การใหรหัสขอมูล 
9.1 รหัสประเภทเรื่อง 

ประกอบดวย 3 ตัวอักษร  
 

XXX       
 

ตัวอยาง 
101 การจัดซื้อ/จัดจาง 
102 การเบิกจายงบกลาง 
103 อื่นๆ 

 
9.2 เลขที่คุมยอดผูกพัน/ผูกพันเพิ่มเติม/เบิกจาย 

ประกอบดวย 25 ตัวอักษร  
 

XXXX-XXX-XX-XXXXX-X-XXXXX       
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยาง 

g 

2547-101-01-31001-1-00001 
2547-101-02-31021-2-00001 

BG_ระบบงบประมาณ  
 

เลข Runnin
 
ประเภทการผกพัน/ผกพันเพิ่มเติม/เบิกจาย
ร 
รหัสแผนงาน/โครงกา
ิน 
รหัสแหลงเง
ง 
รหัสประเภทเรื่อ
 
ปพ.ศ.
แกไขเม่ือ : 23 มี.ค. 2547 
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10.   เอกสารอางอิง 
10.1 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตัวอยางการปฏิบัติตามตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การ

เงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ. สํานักงาน
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.2 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544). ตนแบบ ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน
โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักาณะ 3 มิติ สําหรับผูปฏิบัติในมหาวิทยาลัย/สถาบันรัฐ เลมที่(1). สํานักงานปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ. 

10.3 ดร.ประวิตร   นิลสุวรรณากุล (2544).คูมือการบัญชี ลักษณะ 3 มิติ สําหรับผูบริหาร ในมหาวิทยาลัย
/สถาบันรัฐ. สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, สํานักนโยบายและแผนอุดมศีกษา, สวนวิเคราะหงบประมาณ.  
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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 จําเปน
ตองกันเงินงบประมาณนั้นไวเบิกจายในปงบประมาณถัดไป 

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 และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

12. กิจกรรม การกระทําที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการ ใหเปนผลได หรือผลลัพธ(
Output) หรือสิ่งที่ตองการคิดตนทุน เนื่องจาก กิจการไดใชทรัพยากร
หลายประเภทลงไปในกิจกรรมตางๆ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ไดเกิดขึ้นเพื่อให
ไดตัวผลิตภัณฑ จึงตองคํานวณตนทุนของกิจกรรมเขาไปในตัวผลิตภัณฑ 
ตามสัดสวนของการใชกิจกรรมเหลานั้น 

 BG_ระบบงบประมาณ                                                                                                      แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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คําศัพท ความหมาย 
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

กําหนดไวแนนอนในบัญชีถือจายคาจางประจํางวดรวมทั้งเงินที่กระทรวง
การคลังกําหนดใหจายในลักษณะคาจางประจําเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จาย
ควบกับคาจางประจํา เชน คาจางการสอน คาจางพนักงาน 

17. คาใชจาย จํานวนเงินหรือสินทรัพยที่ไดจาย หรือจะจาย เพื่อชําระคาบริการหรือสิน
ทรัพย 

18. คาใชจายตัดบัญชี มูลคาสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่ตัดเปนคาใชจายในงวดบัญชีหนึ่งๆตามหลัก
การบัญชี เชน การตัดบัญชีคาใชจายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร 

19. คาใชจายอื่น รายจายซึ่งไมเขาลักษณะรายจายหมวดหนึ่งหมวดใดดังกลาวขางตน 
20. คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตางๆ (นอกจากบริการสาธารณูปโภค) รวม

ทั้งรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ คาธรรมเนียม คาซอมแซม และ
คาบํารุงรักษา 

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 กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยมีแผนงานและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจนรวมทั้งมี
ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน 

 BG_ระบบงบประมาณ                                                                                                      แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 
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คําศัพท ความหมาย 

27. งบกระแสเงินสด รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงการไดมาและการใชไปของเงินสดและราย
การเทียบเทาเงินสดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแบงเปนกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมการดําเนินงาน การลงทุนและการจัดหาเงิน 

28. งบจัดสรร ยอดเงินที่ไดมาจากการจัดตั้งงบประมาณประจําปและผานการอนุมัติจาก
ทางมหาวิทยาลัยฯ 

29. งบดุล รายงานทางบัญชีที่แสดงถึงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งหลัง
จากปดบัญชีตามหลักการบัญชีแลว ทั้งดานสินทรัพย หนี้สิน และสวน
ของเจาของ 

30. งบทดลอง รายงานที่แสดงยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปทุกบัญชีของกิจ
การ ณ วันใดวันหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อแสดงวา การบันทึกรายการบัญชีดานเดบิต
และเครดิตของบัญชีตางๆ เปนไปตามระบบบัญชีคู ซึ่งจะเปนการชวยใน
การทํางบการเงินของแตละงวด 

31. งบประมาณ แผนงานประจําปที่จัดทําเปนตัวเลขและตัวเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดําเนินงานทุกดานของคณะฯ และแสดงทั้งดานประมาณการรับและดาน
ประมาณการจาย 

32. งบรายได-คาใชจาย รายงานแสดงผลการดําเนินงานของกิจการสําหรับงวดเวลาหนึ่ง เพื่อสรุป
ใหเห็นวาเมื่อเปรียบเทียบรายไดกับคาใชจายของงวดเวลานั้นแลวจะมีผล
กําไรหรือขาดทุนสุทธิเทาใด 

33. งาน กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตามวัตถุ
ประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่องและไม
ไดกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดไว 

34. งานบัญชีเจาหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีเจาหนี้ 

35. งานบัญชีลูกหนี้ หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้ 

36. งานบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง หนวยงานที่ถูกมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในสวน
ของระบบบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดรอง 

37. งานระหวางกอสราง งานที่ทําหรือสรางสําเร็จบางสวน และตองทําหรือสรางเพิ่มเติมกอนที่จะ
ใชงานได 
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38. เงินงบกลาง งบประมาณแผนดินที่หนวยงานราชการมิไดมีการจัดทําคําของบประมาณ
ไว และสํานักงบประมาณมิไดจัดสรรเงินมาให  หนวยราชการใดตองการ
ใชก็สามารถตั้งฎีกาเบิกได  โดยทั่วไปจะเปนการเบิกในหมวดคาสวัสดิ
การ (คาเลาเรียนบุตร, คารักษาพยาบาล, คาชวยเหลือบุตร), เงินสมทบ
กองทุน กบข., เงินสมทบกองทุน กสจ. เปนตน 

39. เงินงบประมาณแผนดิน งบประมาณที่หนวยงานราชการไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ
เปนรายป โดยจะตองมีการจัดทําคําของบประมาณเสนอสํานักงบ
ประมาณลวงหนา 

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 บุคคลผูมีสิทธิเรียกรองใหคณะฯ ชําระหนี้คืนแกตน 

52. ชนิดทรัพยสินถาวร ชนิดทรัพยสินถาวรที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 
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53. ชนิดทรัพยสินถาวรยอย ชนิดทรัพยสินถาวรยอยที่ใชในการจัดแบงทรัพยสิน 
54. ชนิดวัสดุ ชนิดวัสดุที่ใชในการจัดแบงวัสดุ  

55. ดอกเบี้ยรับและรายไดจากการ
ลงทุน 

รายไดจากการนําเงินฝากสถาบันการเงินหรือรายไดจากการนําเงินไปลง
ทุนในโครงการตางๆ 

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

• ตัวผลักดันทรัพยากร หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชทรัพยากรตางๆเขาไปในหนวยงานที่
ประกอบกิจกรรมตางๆ  

• ตัวผลักดันกิจกรรม หมายถึง ปจจัยหรือเกณฑที่ใชเปนตัว
กําหนดสัดสวนการใชกิจกรรมตางๆเขาไปกับผลิตภัณฑ หรือสิ่ง
ที่ตองการคิดตนทุน ปกติจะพิจารณาความสัมพันธที่เปนเหตุ
เปนผล(Casual Relationship) ระหวางกิจการที่ใชไปกับสิ่งที่
ตองการคิดตนทุน 

57. ที่ดิน ที่ดินในสวนที่หนวยงานมีกรรมสิทธิ์ 
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 วาดําเนินงานกิจ
กรรมนั้นๆ จะไดอะไรบาง 

63. ผลลัพธ คือ สิ่งที่ไดจากการผลิตผลิตภัณฑ เชน นักศึกษา คนไข 

64. ผลิตภัณฑ สิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรม ซึ่งจะตองสอดคลองกับพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย 
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65. ผูกพัน เปนการยอมใหความเห็นชอบใหดําเนินการและขอทราบวงเงินที่สามารถ
ใชไดผลของการผูกพันจะไดเปนยอดจองเงินงบประมาณ โดยการผูกพัน 
มี 2 แบบ คือ  
• การผูกพันทั่วไป  
• การผูกพันเพิ่มเติม 

66. ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกัน 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของราช
การ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองานเพื่อรับจาง
เปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการ  

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 รหัสที่ระบุถึงกองทุนเพื่อนําเงินทุนของกองทุนนั้นไปใชในการดําเนิน
งานแตละกิจกรรม 

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 
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78. รายไดจากการบริหารสินทรัพย รายไดที่เกิดขึ้นจากการนําสินทรัพยของมหาวิทยาลัยไปหาผลประโยชน 
เชนรายไดจากการใหใชสถานที่ในมหาวิทยาลัย 

79. รายไดจากการรับบริจาค รายไดจากการที่มีผูนําเงินมาบริจาคใหแกสถาบันอุดมศึกษา 

80. รายไดจากการใหบริการวิชา
การ 

รายไดจากการใหบริการทางวิชาการ เชน การฝกอบรม การทําวิจัยและ
การใหคําปรึกษา เปนตน 

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 มหาวิทยาลัย
ขอนแกน 

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 สิ่ง
กอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

93. หมวดรายจาย-รายการจาย รายจายตางๆ ที่อยูภายใตหมวดรายจาย 

 BG_ระบบงบประมาณ                                                                                                      แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 



รายงานการออกแบบระดับฟงกชัน                                                                                                            BG _11-8 

 BG_ระบบงบประมาณ                                                                                                      แกไขเม่ือ :  23 มี.ค. 2547 

คําศัพท ความหมาย 

94. หมวดรายรับ/รายจาย กลุมรายได/คาใชจายตางๆที่มีนํารายได/คาใชจายที่คลายคลึงมาจัดกลุม  
ซึ่งการจัดกลุมนี้กระทรวงการคลังเปนผูรับผิดชอบ แบงออกเปน หมวด
เงินเดือน, หมวดคาจางประจํา, หมวดคาจางชั่วคราว, หมวดคาตอบแทน, 
หมวดคาใชสอย, หมวดคาวัสดุ, หมวดคาสาธารณูปโภค, หมวดคาครุ
ภัณฑ, หมวดที่ดิน สิ่งกอสราง, หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจายอื่นๆ 

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
สวนที่มีกรรมสิทธิ์และไมมีกรรมสิทธิ์ 

 
 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รูปแบบเอกสาร 

 

 

 

 

 

 



(KK-BG-OD-01 ใบขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ)

แบบ 8205

สวนราชการ  xxxxxxxxxxxxxxxxxx จังหวัด    xxxxxxxx รหัสเขตทองที่ xx xx xx ท่ีผูเบิก  xxxx/xxxx

ลายมือช่ือผูขอ.................................................. แผนงาน            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ช่ือผูเบิก  ( xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) หมวดรายจาย  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ตําแหนง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วันที่   xx  เดือน  xxxxxxxxxxxxxxxx  พ.ศ.  25xx

หนวยงาน ลักษณะงาน ประเภทงาน/โครงการ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 9,999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 9,999,999,999.00

จํานวนเงิน
(ตัวอักษร) ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

ท่ีอยู  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่สัญญา   xxxxxxxxxxxxxxx
วันที่ครบกําหนดสัญญา ราคาตอหนวยละ จํานวนเงิน

dd mm yy 9,999,999,999.00
dd mm yy 9,999,999,999.00
dd mm yy 9,999,999,999.00
dd mm yy 9,999,999,999.00
dd mm yy 9,999,999,999.00
dd mm yy 9,999,999,999.00

(ถากรอกรายการไมพอใหใชใบกันเงินเพิ่มเติม) รวม 9,999,999,999.00
ท่ีคลังรับ วันที่คลังรับ คําอนุมัติ

จํานวนเงิน
..... กันเงินถึง dd/mm/yyy

ตรวจลายมือช่ือผูขอ ..... และขยายเวลาเบิกจายถึง 9,999,999,999.00
และ       ..... dd/mm/yyyy    .... dd/mm/yyyy

รายการที่ขอขางตน จํานวนเงิน
ถูกตองแลว (ตัวอักษร) ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

ตรวจลายมือช่ือผูขอ ลายมือช่ือผูอนุมัติ..................................................
และ ชือผูอนุมัติ              ( xxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxx  )

รายการทีขอขางตน ตําแหนง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ถูกตองแลว วันที xx  เดือน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  พ.ศ. yyyy

ใบกันเงิน      
คําขอเบิก

      ขาพเจาขออนุมัติ     ..... กันเงิน     .... กันเงินขยายเวลาเบิกจาย         เงินประจํางวดเพื่อ    .... ซ้ือทรัพยสิน     .....เชาทรัพยสิน  .....จางทําของ และขอรับร
      ไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทุกประการ ตามรายการตอไปนี

    ระยะเวลากันเงินและขยาย
   .... มีหนี้  xx  ป  xx เดือน
   .... ไมมีหนี้  xx  ป  xx เดือน

ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

งบประมาณป พ.ศ.
yyyyy

งานหรือโครงการ รหัส จํานวนเงินบัญชี หมวดรายจาย
xxxxxxxx xxxx xxxx
xxxxxxxx xxxx xxxx

ช่ือผูขาย ผูใหเชา หรือผูรับจาง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              รายการประกอบ

รายการ จํานวน
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx  xxxxx 999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx  xxxxx 999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx  xxxxx 999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx  xxxxx 999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx  xxxxx 999,999.00

อนุมัติตามคําขอ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx  xxxxx 999,999.00

ลายมือช่ือผูรับ



 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รูปแบบรายงาน 

 

 

 

 

 

 



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-01 หนาท่ี                  99/99
ต้ังยอดประจําปงบประมาณ yyyy วันท่ีพิมพ   dd/mm/yyyy
ปงบประมาณ yyyy
แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แผนงาน/โครงการ กองทุน หมวดรายจาย รายการรายจาย จํานวนเงิน
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00

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

รวมตามหมวดรายจาย 999,999,999,990.00
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00

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

รวมตามหมวดรายจาย 999,999,999,990.00
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00

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

รวมตามหมวดรายจาย 999,999,999,990.00
รวมตามกองทุน 999,999,999,990.00

รวมตามแผนงาน/โครงการ 999,999,999,990.00
รวมตามหนวยงาน 999,999,999,990.00
รวมตามแหลงเงิน 999,999,999,990.00
รวมท้ังสิ้น 999,999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการตั้งยอดเงินงบประมาณ                                 



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-02 หนาที่ 99/99
ตั้งยอดประจําปงบประมาณ yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ปงบประมาณ yyyy
แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่นๆ
xxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00

งบรายจาย

มหาวิทยาลัยขอนแกน

แผนงาน/โครงการ

รายงานสรุปการตั้งยอดเงินงบประมาณ



(KK-BG-OR-03 ใบขออนุมัติเงินประจํางวด)

เลขที่ xxxxxxxxxx วันที่ dd/mm/yyyy
ปงบประมาณ yyyy
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
งวดที่ 999

xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมทั้งส้ิน

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

999,999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบขออนุมัติเงินประจํางวด

หมวดรายจาย

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

999,999,999,990.00

จํานวนเงิน
999,999,999,990.00

999,999,999,990.00

999,999,999,990.00

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

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



(KK-BG-OR-04  รายงานตรวจสอบเงินประจํางวด)

เลขที่ใบขออนุมัติเงินประจํางวด xxxxxxxxxx วันที่ dd/mm/yyyy
ปงบประมาณ yyyy
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
งวดที่ 999

จํานวนเงินอนุมัติ
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00
xxxxxx    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00
รวมทั้งส้ิน 999,999,999,990.00999,999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานตรวจสอบเงินประจํางวด

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

999,999,999,990.00

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

999,999,999,990.00

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

หมวดรายจาย จํานวนเงินขออนุมัติ
999,999,999,990.00
999,999,999,990.00



(KK-BG-OR-05 ใบขอผูกพัน)

เลขที่คุมยอดผูกพัน xxxxxxxxxx วันที่คุมยอดผูกพัน dd/mm/yyyy
เลขที่เอกสารอางอิง xxxxxxxxxx
เลขที่สัญญา xxxxxxxxxx
ประเภทเรื่อง xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วิธีดําเนินการ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เรื่อง xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รายละเอียด

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ปงบประมาณ yyyy
แหลงเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วงเงินที่ขอผูกพันได บาท
จํานวนเงินที่ขอผูกพัน บาท

รายละเอียดรายการ
แผนงาน/โครงการ ประเภทรายจาย จํานวนเงิน

xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบขอผูกพัน

999,999,990.00
999,999,990.00



(KK-BG-OR-06 ใบขอผูกพันเพิ่มเติม)

เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม xxxxxxxxxx วันที่คุมยอดผูกพันเพิ่ม dd/mm/yyyy
อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน xxxxxxxxxx วันที่คุมยอดผูกพัน dd/mm/yyyy
เลขที่เอกสารอางอิง xxxxxxxxxx
เลขที่สัญญา xxxxxxxxxx
ประเภทเรื่อง xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วิธีดําเนินการ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เรื่อง xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รายละเอียด xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ปงบประมาณ yyyy
แหลงเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วงเงินตามที่ผูกพันเดิม บาท
วงเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติมได บาท
จํานวนเงินที่ขอผูกพันเพิ่มเติม บาท

รายละเอียดรายการ
แผนงาน/โครงการ ประเภทรายจาย จํานวนเงิน

xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบขอผูกพันเพิ่มเติม

999,999,990.00
999,999,990.00

999,999,990.00



(KK-BG-OR-07 ใบขออนุมัติเบิกจาย)

เลขที่คุมยอดเบิกจาย xxxxxxxxxx วันที่คุมยอดเบิกจาย dd/mm/yyyy
เลขที่คุมยอดผูกพัน xxxxxxxxxx วันที่คุมยอดผูกพัน dd/mm/yyyy
เลขที่เอกสารอางอิง xxxxxxxxxx เลขที่สัญญา xxxxxxxxxx
ประเภทเรื่อง xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วิธีดําเนินการ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เรื่อง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รายละเอียด xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ปงบประมาณ yyyy
แหลงเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หมวดรายจาย xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วงเงินที่ขอเบิกจายได 999,999,990.00 บาท
จํานวนเงินที่ขอเบิกจาย 999,999,990.00 บาท

เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสารอางอิง จํานวนเงิน ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ภาษีมูลคาเพิ่ม คาปรับ
xxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

999,999,994.00

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
ใบขออนุมัติเบิกจาย

เจาหนี้

แผนงาน/โครงการ หมวดรายจาย-รายการรายจาย จํานวนเงิน

999,999,990.00
999,999,991.00
999,999,992.00
999,999,993.00



(KK-BG-OR-08 ใบขอผูกพันและเบิกจาย)

เลขท่ีคุมยอดเบิกจาย xxxxxxxxxx วันท่ีคุมยอดเบิกจาย dd/mm/yyyy
เลขท่ีคุมยอดผูกพัน xxxxxxxxxx วันท่ีคุมยอดผูกพัน dd/mm/yyyy
เลขท่ีเอกสารอางอิง xxxxxxxxxx เลขท่ีสัญญา xxxxxxxxxx
ประเภทเรื่อง xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วิธีดําเนินการ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เรื่อง xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รายละเอียด xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ปงบประมาณ yyyy
แหลงเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หมวดรายจาย xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

วงเงินท่ีขอเบิกจายได 999,999,990.00  บาท
จํานวนเงินท่ีขอเบิกจาย 999,999,990.00  บาท

เลขท่ีเอกสาร เลขที่เอกสารอางอิง จํานวนเงิน ภาษีหัก ณ ท่ีจาย ภาษีมูลคาเพิ่ม คาปรับ
xxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00

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

แผนงาน/โครงการ หมวดรายจาย-รายการรายจาย จํานวนเงิน
999,999,990.00

999,999,991.00
999,999,992.00
999,999,993.00
999,999,994.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบขอผูกพันและเบิกจาย

เจาหน้ี
999,999,990.00



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-09 หนาที่                  99/99
แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ประจําเดือน  xxxxxxxxxxxxxxx      ปงบประมาณ  yyyy วันที่พิมพ   dd/mm/yyyy
หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ลําดับที่
ยอดงบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ

ยอดสะสมยกมา
ยอดเกิดขึ้นจริง

ในเดือน
ยอดคงเหลือตาม

งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ
หมายเหตุ

xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมตามกองทุน xxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามแผนงาน/โครงการ xxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามหนวยงาน xxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามแหลงเงิน xxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน

หมวดรายจาย

รายงานงบประมาณรายรับ-รายจายประจําเดือน                    



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-10 หนาที่                  99/99
แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ   dd/mm/yyyy
หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ยกมา เดือนนี้ สะสม ยกมา เดือนนี้ สะสม
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
รวมตามหนวยงาน  :xxxxx 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
รวมตามแหลงเงิน    :xxxxx 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
รวมทั้งสิ้น 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

จาย
งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ

เกิดขึ้นจริง
คงเหลือ

แผนงาน/โครงการ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน
           รายงานงบประมาณตามแผนงาน

ประจําเดือน  xxxxxxxxxxxxxxx  ปงบประมาณ  yyyy

เกิดขึ้นจริง
คงเหลือ

รับ
งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-11 หนาท่ี                  99/99
ปงบประมาณ yyyy วันท่ีพิมพ   dd/mm/yyyy
แหลงเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่คุมยอดเบิกจาย วันท่ี วันท่ีรับเงินเบิกเกินสงคืน จํานวนเงินขอเบิกจาย
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
รวมตามกองทุน                    :xxxxx 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
รวมตามหนวยงาน                :xxxxx 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
รวมตามแผนงาน/โครงการ  :xxxxx 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
รวมตามแหลงเงิน                 :xxxxx 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
รวมท้ังสิ้น 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00

                 มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดงบประมาณเบิกเกินสงคืน
ต้ังแตวันท่ี dd/mm/yyyy ถึงวันท่ี dd/mm/yyyy

จํานวนเงินเบิกเกินสงคืนจํานวนเงินจายจริง



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-12 หนาท่ี                  99/99
ปงบประมาณ yyyy วันท่ีพิมพ   dd/mm/yyyy
แหลงเงิน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

จํานวนเงินขอเบิกจาย
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
999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
999,999,990.00 ############ 999,999,990.00

รวมตามกองทุน                    :xxxxx 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
รวมตามหนวยงาน                :xxxxx 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
รวมตามแผนงาน/โครงการ  :xxxxx 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
รวมตามแหลงเงิน                 :xxxxx 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00
รวมท้ังสิ้น 999,999,990.00 ############ 999,999,990.00

xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

จํานวนเงินจายจริง จํานวนเงินเบิกเกินสงคืนหมวดรายจาย-รายการรายจาย
xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                 มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานสรุปงบประมาณเบิกเกินสงคืน

ต้ังแตวันท่ี dd/mm/yyyy ถึงวันท่ี dd/mm/yyyy



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-13 รายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ หนาที่ 99/99
ปงบประมาณ yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

จํานวนเงิน คงเหลือ จํานวนเงิน คงเหลือ จํานวนเงิน คงเหลือ จํานวนเงิน คงเหลือ จํานวนเงิน คงเหลือ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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
กองทุน xxxxx 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
หนวยงาน xxxxx 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
แหลงเงิน xxxxx 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
ปงบประมาณ yyyy 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

แผนงาน/โครงการ

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตั้งแตวันที่  dd/mm/yyyy  ถึงวันที่  dd/mm/yyyy       

เบิกจายยอดเงินงบประมาณ เงินประจํางวด ผูกพัน ผูกพันตามขอตกลง/สัญญา



(KK-BG-OR-14 ใบขอกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงิน/ขยายเวลาการกันเงินกรณีพิเศษ)

แบบ 8205

สวนราชการ  xxxxxxxxxxxxxxxxxx จังหวัด    xxxxxxxx รหัสเขตทองที่ xx xx xx ที่ผูเบิก  xxxx/xxxx

ลายมือชื่อผูขอ.................................................. แผนงาน            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ชื่อผูเบิก  ( xxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) หมวดรายจาย  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ตําแหนง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
วันที่   xx  เดือน  xxxxxxxxxxxxxxxx  พ.ศ.  25xx

หนวยงาน ลักษณะงาน ประเภทงาน/โครงการ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 9,999,999,999.00
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 9,999,999,999.00

จํานวนเงิน
(ตัวอักษร) ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

ที่อยู  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เลขที่สัญญา   xxxxxxxxxxxxxxx
วันที่ครบกําหนดสัญญา ราคาตอหนวยละ จํานวนเงิน

dd mm yy 9,999,999,999.00
dd mm yy 9,999,999,999.00
dd mm yy 9,999,999,999.00
dd mm yy 9,999,999,999.00
dd mm yy 9,999,999,999.00
dd mm yy 9,999,999,999.00

(ถากรอกรายการไมพอใหใชใบกันเงินเพิ่มเติม) รวม 9,999,999,999.00
ที่คลังรับ วันที่คลังรับ คําอนุมัติ

จํานวนเงิน
..... กันเงินถึง dd/mm/yyy

ตรวจลายมือชื่อผูขอ ..... และขยายเวลาเบิกจายถึง 9,999,999,999.00
และ       ..... dd/mm/yyyy    .... dd/mm/yyyy

รายการที่ขอขางตน จํานวนเงิน
ถูกตองแลว (ตัวอักษร) ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

ตรวจลายมือชื่อผูขอ ลายมือชื่อผูอนุมัติ..................................................
และ ชือผูอนุมัติ              ( xxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxx  )

รายการทีขอขางตน ตําแหนง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ถูกตองแลว วันที xx  เดือน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  พ.ศ. yyyy

ใบกันเงิน      
คําขอเบิก

      ไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับทุกประการ ตามรายการตอไปนี
      ขาพเจาขออนุมัติ     ..... กันเงิน     .... กันเงินขยายเวลาเบิกจาย         เงินประจํางวดเพื่อ    .... ซื้อทรัพยสิน     .....เชาทรัพยสิน  .....จางทําของ และขอรับรอ

xxxxxxxx xxxx xxxx

xx  xxxxx 999,999.00

xx  xxxxx 999,999.00
xx  xxxxx 999,999.00

xxxxxxxx xxxx xxxx

999,999.00
จํานวน

xx  xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

อนุมัติตามคําขอ

ชื่อผูขาย ผูใหเชา หรือผูรับจาง  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              รายการประกอบ

รายการ

ลายมือชื่อผูรับ

xx  xxxxx 999,999.00
xx  xxxxx 999,999.00

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ใบอนุมัติเงินประจํางวดเลขที่
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

งบประมาณป พ.ศ.
yyyyy

งานหรือโครงการ รหัส จํานวนเงินบัญชี หมวดรายจาย

    ระยะเวลากันเงินและขยาย
   .... มีหนี้  xx  ป  xx เดือน
   .... ไมมีหนี้  xx  ป  xx เดือน



(KK-BG-OR-15 ใบโอนเงินงบประมาณ)

เลขที่ใบโอนเงินงบประมาณ xxxxxxxxxx วันที่  dd/mm/yyyy
..... โอนภายในงบดําเนินการ ..... โอนระหวางงบดําเนินการและงบลงทุน
.....โอนระหวางแผนงาน ผูขอโอน  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ผูรับโอน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
..... โอนระหวางหนวยงาน ผูขอโอน  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ผูรับโอน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
.....โอนระหวางกองทุน ผูขอโอน  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ผูรับโอน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
..... โอนระหวางหมวดรายจาย ผูขอโอน  xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ผูรับโอน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
xxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
รวมจํานวนเงิน 999,999,990.00

ลําดับที่ จํานวนเงิน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ใบโอนเงินงบประมาณ          

หมวดรายจาย-รายการรายจาย
ขอโอน รับโอน



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-16 หนาที่ 99/99
สถานะ (อนุมัติ หรือ ไมอนุมัติ) วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ลําดับที่ วันที่ผูกพัน จํานวนเงิน

999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00

รวมทั้งส้ิน 999,999,990.00

เรื่อง

รายงานการขอผูกพันประจําวัน
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy     ถึงวันที่ dd/mm/yyyy

มหาวิทยาลัยขอนแกน

เลขที่คุมยอดผูกพัน
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-17 หนาที่ 99/99
สถานะ (อนุมัติ หรือ ไมอนุมัติ) วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

ลําดับที่ วันที่ผูกพันเพิ่มเติม เลขที่คุมยอดผูกพันเพิ่มเติม อางอิงเลขที่คุมยอดผูกพัน เรื่อง จํานวนเงิน
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00

รวมทั้งสิ้น 999,999,990.00

ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy     ถึงวันที่ dd/mm/yyyy

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการขอผูกพันเพิ่มเติมประจําวัน



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-18 หนาที่ 99/99
ปงบประมาณ yyyy                 ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy     ถึงวันที่ dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
แหลงเงิน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หมวดรายจาย จํานวนเงินผูกพัน จํานวนเงินผูกพันเพิ่มเติม จํานวนผูกพันรวม
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามกองทุน xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามหนวยงาน xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามแผนงาน/โครงการ xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามแหลงเงิน xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามปงบประมาณ xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                   รายงานสรุปการขอผูกพัน       



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-19 หนาที่ 99/99
สถานะ (อนุมัติ หรือ ไมอนุมัติ) วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

ลําดับที่  วันที่ขออนุมัติเบิกจาย  เลขที่คุมยอดเบิกจาย เลขที่คุมยอดผูกพัน จํานวนเงิน
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00
999 dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00

รวมทั้งส้ิน 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการขออนุมัติเบิกจาย           

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

ต้ังแตวันที่  dd/mm/yyyy  ถึงวันที่  dd/mm/yyyy

เรื่อง
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-20 หนาท่ี 99/99
ปงบประมาณ yyyy                 ต้ังแตวันท่ี dd/mm/yyyy     ถึงวันท่ี dd/mm/y วันท่ีพิมพ dd/mm/yyyy
แหลงเงิน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หมวดรายจาย จํานวนเงินผูกพัน จํานวนเงินเบิกจาย จํานวนเงินคงเหลือ
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามกองทุน xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามหนวยงาน xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามแผนงาน/โครงการ xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามแหลงเงิน xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามปงบประมาณ xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                   รายงานสรุปการขออนุมัติเบิกจาย     



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-21 ทะเบียนคุมยอดเงินงบประมาณ หนาที่ 99/99
ปงบประมาณ yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หมวดรายจาย xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
เงินงบประมาณ 999,999,990.00   บาท
ยอดยกมา 999,999,990.00   บาท

วันที่ เลขที่ รายการ จํานวนเงิน คงเหลือ วันที่ เลขที่ จํานวนเงิน
dd/mm/yyyy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 xxxxxxx
รวมทั้งสิ้น 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

จํานวนเงินจายจริง ผลตาง
เลขที่เอกสาร

สงคืน

มหาวิทยาลัยขอนแกน

ตั้งแตวันที่  dd/mm/yyyy  ถึงวันที่  dd/mm/yyyy               

ผูกพัน อนุมัติเบิกจาย



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-22 หนาที่ 99/99
ปงบประมาณ yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เลขที่ วันที่ รายการรายจาย เจาหนี้ ที่คลังรับ วันที่สิ้นสุด จํานวนเงิน ที่คลังรับ วันที่สิ้นสุด จํานวนเงิน เลขที่เบิกจาย วันที่ เลขที่ฎีกา วันที่ จํานวนเงิน
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 999,999,990.00

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

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

xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxx dd/mm/yyyy 999,999,990.00 999,999,990.00

จํานวนเงินคงเหลือ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ทะเบียนคุมยอดเงินกัน เงินขยาย

กันเงิน ขยายการกันเงิน การเบิกจาย



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-23 หนาที่ 99/99
ปงบประมาณ yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
แหลงเงิน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แผนงาน/โครงการ xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
กองทุน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หมวดรายจาย จํานวนเงินกัน จํานวนเงินขยาย จํานวนเงินเบิกจาย จํานวนเงินคงเหลือ
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
xxxxx        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามกองทุน xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามหนวยงาน xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามแผนงาน/โครงการ xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามแหลงเงิน xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00
รวมตามปงบประมาณ xxxxx 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00 999,999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                 รายงานสรุปยอดเงินกัน เงินขยาย

                ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy     ถึงวันที่ dd/mm/yyyy



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-24 หนาที่ 99/99
ปงบประมาณ yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

วันที่ เลขที่ใบโอน แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน หมวดรายจาย หมวดรายจาย-รายการรายจาย วงเงินคงเหลือ จํานวนเงิน
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

ผูรับโอน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

ผูรับโอน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

ผูรับโอน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

ผูรับโอน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

ผูรับโอน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

ผูรับโอน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมทั้งสิ้น 999,999,990.00 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                     รายงานรายละเอียดการโอนเงินงบประมาณ 

                    ตั้งแตวันที่  dd/mm/yyyy  ถึงวันที่  dd/mm/yyyy
แหลงเงิน



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-25 หนาที่ 99/99
ปงบประมาณ yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy

แผนงาน/โครงการ หนวยงาน กองทุน หมวดรายจาย หมวดรายจาย-รายการรายจาย จํานวนเงินโอน จํานวนเงินรับโอน
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

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

รวมตามหนวยงาน  xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

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

รวมตามหนวยงาน  xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามแผนงาน/โครงการ  xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

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

รวมตามหนวยงาน  xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามแผนงาน/โครงการ  xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

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

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                     รายงานการสรุปการโอนเงินงบประมาณประจําวัน  

                    ตั้งแตวันที่  dd/mm/yyyy  ถึงวันที่  dd/mm/yyyy
แหลงเงิน



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-26 หนาที่ 99/99
ปงบประมาณ yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
หนวยงาน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงิน แผนงาน,โครงการ/กองทุน หมวดรายจาย / รายการรายจาย วันที่ยืม เลขที่ใบยืม จํานวนเงินที่ยืม วันที่คืน เลขที่ใบคืน จํานวนเงินที่คืน
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00 dd/mm/yyyy xxxxxxxxx 999,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
รวมทั้งสิ้น 999,999,995.00 999,999,995.00

หนวยงาน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                     รายงานรายละเอียดการยืม/คืนเงินงบประมาณ 
                    ตั้งแตวันที่  dd/mm/yyyy  ถึงวันที่  dd/mm/yyyy

รายละเอียดผูยืม ขอมูลการยืม ขอมูลการคืน



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-27 หนาที่ 99/99
ปงบประมาณ yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
หนวยงาน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

กองทุน หมวดรายจาย หมวดรายจาย-รายการรายจาย
หนวยงาน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

          แหลงเงิน    xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

รวมตามแผนงาน/โครงการ  xxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

รวมตามแผนงาน/โครงการ  xxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามแหลงเงิน    xxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามหนวยงาน   xxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 999,999,995.00 999,999,995.00 999,999,995.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                     รายงานสรุปการยืม/คืนเงินงบประมาณ 

                    ตั้งแตวันที่  dd/mm/yyyy  ถึงวันที่  dd/mm/yyyy

รายละเอียดผูยืม
จํานวนเงินที่ยืม จํานวนเงินที่คืน จํานวนเงินคงคาง

แผนงาน/โครงการ



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-28 หนาที่ 99/99
ปงบประมาณ yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
หนวยงาน xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

แหลงเงิน แผนงาน/โครงการ กองทุน หมวดรายจาย
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
dd/mm/yyyy xxxxxxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามหนวยงาน xxxxx 999,999,995.00 999,999,995.00
รวมทั้งสิ้น 999,999,995.00 999,999,995.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
                     รายงานการยืม/คืนเงินงบประมาณคงเหลือ                             

                    ตั้งแตวันที่  dd/mm/yyyy  ถึงวันที่  dd/mm/yyyy                         

วันที่ยืม เลขที่ใบยืม
รายละเอียดผูยืม

จํานวนเงินยืม คงเหลือ
หนวยงาน/แหลงเงิน หมวดรายจาย-รายการรายจาย

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-29 หนาที่ 99/99
แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxx วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป เบิก คงเหลือ
แผนงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          งาน/โครงการ   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

งบบุคลากร 999,999,990.00 999,999,990.00
งบดําเนินการ 999,999,990.00 999,999,990.00
งบลงทุน 999,999,990.00 999,999,990.00
งบอุดหนุน 999,999,990.00 999,999,990.00
งบรายจายอื่น 999,999,990.00 999,999,990.00

          รวมตามงาน/โครงการ  xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
          งาน/โครงการ   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

งบบุคลากร 999,999,990.00 999,999,990.00
งบดําเนินการ 999,999,990.00 999,999,990.00
งบลงทุน 999,999,990.00 999,999,990.00
งบอุดหนุน 999,999,990.00 999,999,990.00
งบรายจายอื่น 999,999,990.00 999,999,990.00

          รวมตามงาน/โครงการ  xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามแผนงาน     xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามหนวยงาน  xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามแหลงเงิน   xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมทั้งส้ิน 999,999,990.00 999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปกอน

ประจําปงบปจจุบัน  yyyyy

รายการ

999,999,990.00
999,999,991.00
999,999,992.00
999,999,993.00
999,999,994.00
999,999,996.00

999,999,990.00
999,999,991.00
999,999,992.00
999,999,993.00
999,999,994.00
999,999,996.00
999,999,997.00
999,999,997.00
999,999,997.00
999,999,998.00



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-30 หนาท่ี 99/99
ปงบประมาณ yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม
แผนงาน   : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามแผนงาน     xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
แผนงาน   : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
            xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามแผนงาน     xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามหนวยงาน  xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามแหลงเงิน   xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมท้ังสิ้น 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
รายงานรายจายเงินงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการ

   ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy     ถึงวันที่ dd/mm/yyyy

งาน/โครงการ
รายจาย



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-31 หนาที่ 99/99
แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    ประจําป  yyyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
หนวยงาน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

เพิ่ม ลด คงเหลือ เพิ่ม ผูกพัน กันไวเบิก เบิก คงเหลือ
แผนงาน   : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          งาน/โครงการ   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

งบบุคลากร 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
งบดําเนินการ 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,991.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
งบลงทุน 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,992.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
งบอุดหนุน 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,993.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
งบรายจายอื่น 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,994.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

          รวมตามงาน/โครงการ  xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,996.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
          งาน/โครงการ   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

งบบุคลากร 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
งบดําเนินการ 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,991.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
งบลงทุน 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,992.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
งบอุดหนุน 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,993.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
งบรายจายอื่น 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,994.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00

          รวมตามงาน/โครงการ  xxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,996.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00 999,999,990.00
รวมตามแผนงาน     xxxxx 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
รวมตามหนวยงาน  xxxxx 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
รวมตามแหลงเงิน   xxxxx 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
รวมทั้งสิ้น 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
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจายปปจจุบัน

รายการ
งบประมาณรายจาย เงินประจํางวด



มหาวิทยาลัยขอนแกน
รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-32 หนาที่ 99/99

วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ลําดับ 25x2 25x1
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00
xxx xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,990.00 999,999,990.00

รวมทั้งสิ้น 999,999,990.00 999,999,990.00

        รายงานรายจายงบกลาง

หมวดรายจาย-รายการจาย



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-33 หนาที่                  99/99
แหลงเงิน xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx วันที่พิมพ   dd/mm/yyyy
หมวดรายจาย xxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

กองทุน จํานวนเงินงบประมาณ
    xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00

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

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

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

รวมตามแผนงาน/โครงการ xxxx 999,999,999,990.00
    xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     xxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 999,999,999,990.00

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

รวมตามแผนงาน/โครงการ xxxx 999,999,999,990.00
รวมตามหมวดรายจาย xxxx 999,999,999,990.00
รวมตามแหลงเงิน xxxx 999,999,999,990.00
รวมทั้งสิ้น 999,999,999,990.00

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานการคืนเงินงบประมาณใหแกแหลงเงินงบประมาณ                   

                                ปงบประมาณ  yyyy

แผนงาน/โครงการ หนวยงาน



รหัสโปรแกรม KK-BG-OR-34 หนาที่ 99/99
ตั้งแตวันที่ dd/mm/yyyy ถึง : dd/mm/yyyy วันที่พิมพ dd/mm/yyyy
ตั้งแตคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxx ถึงคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxx 
ตั้งแตประเภทเอกสาร xxxxxxxxxx ถึงประเภทเอกสาร xxxxxxxxxx 

วันที่รับ คณะ/หนวยงาน ประเภทเอกสาร เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร ผูขอเบิก หมวดรายจาย รายการรายจาย รายละเอียด
dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dd/mm/yyyy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

รวมตามคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxx 9999 ฉบับ
รวมตามวันที่รับ dd/mm/yyyy 9999 ฉบับ
รวมทั้งสิ้น 9999 ฉบับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน
รายงานรายละเอียดการรับเอกสารการเบิกจากคณะ / หนวยงาน

ประจําคณะ/หนวยงาน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
แหลงเงิน xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



 

 

 

 

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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