
การบนัทึกเบกิจายเงินอุดหนนุทัว่ไป (กรณเีบิกจายเงนิ
อุดหนนุกอนหลกั) 

1. บนัทกึขอเบกิจายเงนิอดุหนนุ(เฉพาะสวนกลาง) 

 เขาเมนหูลัก มหาวทิยาลยัขอนแกน กลุมงบประมาณ  ระบบ
งบประมาณ  รายการประจาํวนั  เบกิจายงบประมาณ  บนัทกึขอ
เบกิจายเงนิอดุหนนุ(เฉพาะสวนกลาง) 

 

 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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2. การบนัทกึขอมลูการสงเอกสารไปคณะ/หนวยงาน 

 เขาเมนหูลัก มหาวทิยาลยัขอนแกน กลุมงบประมาณ  ระบบ
งบประมาณ  ประมวลผล  เบกิจายงบประมาณ  คณะ/หนวยงาน 
ยนืยนัการสงเอกสารไปยงัสวนกลาง 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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 1. ไปที่แท็บสงเอกสาร
2. ใสเลขทีคุ่มยอดเบิกจาย 
3. คลิกเลือก   ระบบจะดําเนนิการบันทึกขอมูลให

โดยอตัโนมัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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3 งานธรุการยนืยนัการรบัเอกสารจากคณะ / หนวยงาน 
 เขาเมนหูลัก มหาวทิยาลยัขอนแกน กลุมงบประมาณ  ระบบ

งบประมาณ  ประมวลผล  เบกิจายงบประมาณ  งานธรุการ 
ยนืยนัการรบัเอกสารจากคณะ/หนวยงาน 

 

 1.  ไปที่แทบ็สงเอกสาร
2. ใสเลขทีคุ่มยอดเบิกจาย 

     3.   คลิกเลอืก    ระบบจะดําเนินการบันทึกขอมูลใหโดย
อัตโนมัติ 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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4. รบัขอมลูการตัง้หนีเ้จาหนีก้ารคา / ใบสาํคญั จากระบบงบประมาณ

 เขาเมนู  มหาวทิยาลยัขอนแกน กลุมการเงนิ ระบบเจาหนี้ รบัโอน
ขอมลูจากระบบอืน่ รบัขอมลูการตัง้หนีเ้จาหนีก้ารคา / ใบสําคญั จาก
ระบบงบประมาณ 

 

 บันทึกขอมูลดังนี ้
1. ปบริหารงบประมาณ : เลือกปบริหารงบประมาณปจจุบัน 
2. ปงบประมาณ : เลือกงบประมาณทีต่องการใชเงนิ 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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3. แหลงเงิน : เลือกเงนิงบประมาณแผนดิน 
4. หนวยงาน : เลือกหนวยงานสํานักงานอธิการบด ี
5. ตั้งแตวันที่ : ลบขอมูลวันทีอ่อกเนื่องจากเปนขอมูลวันที่บันทกึ

ขอมูลเบกิจายซึ่งไมกรอกก็ได 
6. คลิกเลือก  เพื่อคนหาขอมูล 
7. หากมีขอมูลระบบจะแสดงเลขที่คุมยอดเบิกจายให 
8. คลิกปุม    เพื่อบันทกึขอมูล 

 
 
 

5. จดัเตรยีมใบฎกีา (BARCODE) 
 เขาเมนู มหาวทิยาลยัขอนแกน กลุมงบประมาณ ระบบงบประมาณ

รายการประจาํวนั ตัง้ยอดงบประมาณ  จดัเตรยีมใบฎกีา
(BARCODE) 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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 บันทึกขอมูลดังนี ้
1. ใสเลขทีคุ่มยอดเบิกจาย 
2. คลิกปุม   เพื่อคนหาขอมูลในระบบ 
3. ประเภทฎกีา : เลือกเปน 101 ประเภทที่ 1 จายผานสวนราชการ 
4. คลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูล 
5. เลขที่จัดทําฎีกาจะปรากฏขึ้น 

 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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6. งบหนาใบสําคญัคูจาย
 เขาเมนู มหาวทิยาลยัขอนแกน กลุมงบประมาณ  รายงาน 

รายงานการจดัทาํฎกีา งบหนาใบสําคญัคูจาย 
 
 

 บันทึกขอมูลดังนี ้
1. แหลงเงิน : 1 เงินงบประมาณแผนดนิ 
2. วันที่จัดทาํฎีกา : เลือกตามวันที่จัดทาํฎีกา(BARCODE) 
3. เลขที่จัดทําฎีกา : เลือกเลขที่จัดทําฎกีาตามทีร่ะบบบันทึกเลขให

ในขอ 5 ซึ่งอาจระบุชวงของเลขทีฎ่กีาไดหากเลขบันทึกตอเนือ่ง 
4. คลิกปุม  เพื่อประมวลผลขอมูลซึ่งจะแสดงหนาจอดังนี ้

      5.  เมื่อประมวลผลเรยีบรอยระบบจะแสดงหนาตางเอกสารดังนี้



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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       6. คลิกปุม  เพื่อจัดชุดเอกสารโดยพิมพ 4 แผนเพื่อ 

           6.1  แผนที่ 1 จัดชุดกับเอกสารขออนุมัตหิลักการ(ตนฉบับ) 
           6.2  แผนที่ 2 จัดชุดกับสําเนาเอกสารขออนุมัตหิลักการ 
           6.3  แผนที่ 3 สงงานบัญชี 
           6.4  แผนที่ 4 แนบกับเอกสารขอเบิก (ขบ.02 ) เพื่อบันทึก
ขอมูลในระบบ GFMIS ตอไป 

 
 
 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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ขัน้ตอนการบนัทกึขอมลูการเบกิจาย(เงนิอดุหนนุยอย)เพื่อตัด

จายเงนิอดุหนนุ 
จากบญัชอีอมทรัพยในระบบ KKU_FMIS 

1. เอกสารทีไ่ดรบัจากคณะ/หนวยงาน

 

         เอกสารที่คณะ/หนวยงาน จะสงมาเบิกจะประกอบดวย 
รายงานผกูพันและเบิกจาย เอกสารขออนุมัตเิบิกจาย รายงานขอ
ซื้อขอจาง ขอตกลงซื้อขาย(ถามี) ตนฉบับใบสงของ/ใบกํากับภาษี 
ใบตรวจรบัพัสดุ ฯลฯ และเอกสารอื่นที่เปนสาระสําคัญในการเบิก
จายเงิน 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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2. คณะ/หนวยงานจะดาํเนนิการสงเอกสารมาในระบบและสงเอกสาร
จรงิมาทีง่านธรุการกองคลงัและกองคลงัจะดาํเนนิการตรวจ
เอกสารเบกิจายและดาํเนนิการในระบบดงันี ้
 

3. งานธรุการยนืยนัการรบัเอกสารจากคณะ / หนวยงาน 

 เขาเมนหูลัก มหาวทิยาลยัขอนแกน กลุมงบประมาณ  ระบบ
งบประมาณ  ประมวลผล  เบกิจายงบประมาณ  งานธรุการ 
ยนืยนัการรบัเอกสารจากคณะ/หนวยงาน 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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 1. ไปที่แท็บสงเอกสาร
2. ใสเลขทีคุ่มยอดเบิกจาย 

     3.   คลิกเลอืก   ระบบจะดําเนินการบันทึกขอมูลให
โดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 

4. ยกเลกิเอกสารตัง้หนีแ้ละปรบัปรงุหนี้
(โดยปกตเิอกสารเบิกจายเงนิอุดหนุนจะถูกตัง้หนี้รวมไปกับ
เอกสารปกติดงันั้นจึงตองดําเนินการยกเลิกเอกสารเพื่อจะสามารถ
ผูกเงินอดุหนุนในบญัชีออมทรพัยกับเงินอดุหนุนยอย)  



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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 เขาเมนู มหาวทิยาลยัขอนแกน กลุมการเงนิ  ระบบเจาหนี ้
รายการประจาํวนั  ยกเลกิเอกสารตัง้หนีแ้ละปรบัปรงุหนี ้

 

 บันทึกขอมูลดังนี ้
1. คลิกปุม  เพื่อจะดําเนินการคนหาขอมลู 
2. ใสเลขทีคุ่มยอดเบิกจายและตามหลังดวย % เชน 

01U53040072% 
3. คลิกปุม  เพื่อคนหาขอมูล 
4. เมื่อพบขอมูลคลิก   เพื่อยนืยันการยกเลิกขอมูลการตัง้หนี ้
5. คลิกปุม  เพื่อบันทึกขอมูลยกเลิกการตัง้หนี ้

 
 
 
 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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5. แกไขการเบกิจายจากคณะ / หนวยงาน (เฉพาะสวนกลาง)** ตดั

เงนิจากเงนิกอนหลกั** 
 เขาเมนู มหาวทิยาลัยขอนแกน  กลุมงบประมาณ  ระบบ

งบประมาณ  รายการประจาํวนั  เบกิจายงบประมาณ  แกไข
การเบกิจายจากคณะ/หนวยงาน (เฉพาะสวนกลาง) 

 

 กรอกขอมูลดังนี ้
1. คลิกปุม  เพื่อดําเนนิการเคลยีรหนาจอเตรียมคนหาขอมลู 
2. กรอกเลขที่คุมยอกเบิกจาย 
3. คลิกปุม  เพื่อคนหาขอมูล 
4. คลิกปุม  เพื่อดงึขอมูลหนาตางเงินกอนหลัก

ในบัญชีออมทรพัยและนําเงินอุดหนนุยอยหกัจายออกซึ่ง
หนาตางจะแสดงดงันี ้



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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 4.1 ดับเบิ้ลคลิกเลขทีคุ่มยอดเบิกจายใบเบิกเงนิอุดหนนุ
กอนหลักจะแสดงหนาตางดังนี ้

 

 1. เลขที่จัดทําฎีกา : เปนเลขทีฎ่ีกากอนหลักซึ่งเงนิแตละกอนก็
จะแบงเปนของแตละคณะที ่
ไดรับจัดสรรงบประมาณ 

2. GFMIS NO. : ปกติจะระบุเลขทีเ่บิกใน GFMIS แตกรณี
เปนเงนิอดุหนนุกอนหลักจะระบ ุ
เปนเจาของเงนิเพือ่ปองกันความคลาดเคลื่อนในการเบกิเงิน

1

1 2 3 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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กอนหลัก 
3.    จํานวนเงินคงเหลือ : จํานวนเงินที่สามารถเบิกจายไดตาม
ตารางขางลางนี ้

 

  
1. ขอมูลจะแสดงเลขที่ใบเบิกเงินอุดหนนุกอนหลกั เลขที่จัดทํา 

จํานวนเงนิคงเหลือ และจํานวนเงินขอเบิกจะเปนจํานวนเงิน
ตามเอกสารใบขอเบิกฎีกายอย 

2. คลิกปุม  เพื่อยืนยันการเลิกเงินอุดหนุนกอนหลัก 
  



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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เมื่อคลิกปุม  จะกลบัคืนสูหนาจอเดิมและคลิกปุม  เพื่อ
บันทึกขอมูลโดยระบบจะหักจากยอดเงินอุดหนนุกอนหลกั 
 
 

6. งบหนาใบสําคญัคูจาย (เงนิอดุหนนุยอย)
 เขาเมนู มหาวทิยาลยัขอนแกน กลุมงบประมาณ  ระบบ

งบประมาณ  รายงาน  รายงานการจดัทาํฎกีา  งบหนา
ใบสาํคญัคูจาย (เงนิอดุหนนุยอย) 



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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 1. กรอกเลขที่คุมยอดเบิกจาย
2. คลิกปุม  เพื่อใหระบบดําเนนิการเรียกขอมูล

และสรางใบงบหนาสําคัญคูจาย 
     



คูมือการปฏิบัติงาน 
 
 

 
งานการเงิน กองคลัง                                                                                            คูมือการปฏิบัติงานการเบิกจายCH_4_การ

เบิกจายเงินอุดหนุนกอนหลัก-ยอย 
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7. พิมพงบหนาใบสําคัญคูจายมหาวทิยาลัยขอนแกน 
8. เย็บชุดเอกสารโดยเรียงเอกสารตามลาํดับเลขที่คุมยอดเบิกจายใน

ใบงบหนาใบสําคัญคูจายมหาวทิยาลัยขอนแกนและประทับตรา
ยางแสดงการหักจายเงินดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการสถาบัน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ป 2554 

(อุดหนุนท่ัวไป) 
เลขที่424-0-19889-5 


