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ค าน า 

คู่มือปฏิบัติงานการเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ )           
ของงานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านกงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์
หลักเ พ่ือให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติ งานการเบิก -จ่ายเงินผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี  3 มิติ )  ได้มีแนวทาง                      
ในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน  และเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้น                   
ในการจัดระบบการท างานให้ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยคู่มือฉบับนี้จะบรรยายวิธีการท างานทุกขั้นตอนของ      
การเบิก-จ่ายเงินผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าไปใช้ได้จริง 
และสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย ซึ่งเป็นการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผู้ เขียน                       
มีความตั้งใจในการจัดท าคู่มือฉบับนี้  โดยมุ่งหวังให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด        
ต่อองค์กร รวมทั้งสามารถเป็นกรณีศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี หากมีข้อบกพร่อง         
ประการใดงานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง ส านักงานอธิการบดีขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะพัฒนาระบบ
การปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
                                                                                 นางนันทพร   มีชัย 
                                                                    งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง 
                                                              ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                                      หน้า 

ค าน า 
บทที่ 1 บทน า 

- ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ                                                               1  
- วัตถุประสงค์          2 
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ        2 
- ขอบเขต          2 
- นิยามศัพท์เฉพาะ/ค าจ ากัดความ       3 

บทที่ 2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง      5 
- ลักษณะงานที่ปฏิบัติ         6 
- ค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description)      7 
- โครงสร้าง/การบริหารจัดการ        8 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
- หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน     10 
- ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ    11 
- เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน    50 
- แนวคิด/งานวิจัยที่เก่ียวข้อง        50 
- จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน     51 

บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
- กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน        53 
- วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      53 

บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
- ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน       55 
- แนวทางแก้ไขและพัฒนา        55 
- ข้อเสนอแนะ          56 

บรรณานุกรม           57 
ภาคผนวก           58 
ประวัติผู้เขียน           67  
           

       
 
 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 1       จาก  67 

 

บทที่ 1  
บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำ ควำมจ ำเป็น ควำมส ำคัญ 
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เดิมเรียกว่าฝ่ายการเงิน           

และได้เปลี่ยนเป็นงานบริหารคลังและทรัพย์สินเมื่อปี พ.ศ. 2548  เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการบริการ
และบริหารของมหาวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานที่จ าเป็นต้องมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกฝ่ายภายใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน คนงาน นักศึกษา และผู้มาติดต่อจาก
หน่วยงานภายนอก เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นควบคู่กับสถาบันมาโดยตลอด ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูจนกลางมาเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และวันที่ 14 มิถุนายน  2547 
เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 สืบเนื่องจากกฎกระทรวงการจัดตั้ง    
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการในส านักงาน
อธิการบดีออกเป็น 3 กอง 2 กลุ่มงาน และ 4 ศูนย์ ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา  
กลุ่มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศ
สัมพันธ์  ศูนย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และศูนย์กีฬาและนันทนาการ โดยกองกลางได้แบ่งกลุ่มงาน ดังนี้                        
งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารบุคคล งานบริหารคลังและทรัพย์สิน งานบริหารพัสดุและงานบริการ
ยานพาหนะ งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และงานนิติการ  ตามมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบร่างประกาศ
กระทรวงน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเดือน เมษายน พ.ศ. 2562  ตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนซึ่ง
อยู่ภายใต้กระทรวงใหม่  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 ปัจจุบันงานบริหารคลังและทรัพย์สิน เป็นกลุ่มงานหนึ่ งในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี                   
มีภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแล และให้บริการทางด้านการเงินและทรัพย์สิน การบัญชี 
ตลอดจนการควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยโครงสร้างของ          
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย 4 หน่วยงาน คือ หน่วยงานการเงิน หน่วยงาน
เงินเดือน  หน่วยงานบัญชี และ หน่วยงานทรัพย์สินและรายได้ (สวัสดิการ) 

การเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) เป็นระบบที่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานค่อนข้างหลายขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานชัดเจน        
จึงได้จัดท าคู่มือ เรื่องการเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) กรณีจ่ายเป็นเช็ค 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้องและให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ถูกต้อง
ตามกระบวนการขั้นตอนในการเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณ  
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2. วัตถปุระสงค์  
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 

3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)  
2. เ พ่ือให้การ เบิกจ่ายเงินของทางมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผนการใช้จ่ ายเงิน และ  

หน่วยงานต่างๆ มีความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานบริหารคลังและทรัพย์สินและหน่วยงานต่างๆ ใช้ เป็นแนวปฏิบัติในการ 

เบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4. เพ่ือให้ผู้ใช้บริการในหน่วยงานทราบถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการท างาน 
5. เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถท างานทดแทนกันได้ 

 

3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ  
2. ผู้บริหารได้ทราบแนวทางขั้นตอน และสามารถก ากับ ติดตาม ดูแล ให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม

ระเบียบ  
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางเดียวกัน  
4. ช่วยลดการตอบค าถามที่เกิดขึ้นในการท างาน 
 

4. ขอบเขต  
การจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) เป็นคู่มือที่จัดท าขึ้น

เฉพาะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) ภายในงานบริหารคลัง
และทรัพย์สิน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้มีเนื้อหาครอบคลุม
ถึงขั้นตอนและกระบวนการเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย         
การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 และได้อธิบาย
ถึงแนวทางการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านโปรแกรมระบบการเบิกจ่ายและระบบบัญชี 3 มิติ 
เนื้อหาในคู่มือจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน แนวทางในการควบคุม ก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทราบถึงหน้าที่และขั้ นตอน           
การปฏิบัติงาน เพ่ือลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลาป่วย  
ลาออก ผู้ปฏิบัติงานท่านอ่ืนสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวแทนได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือ           
การปฏิบัติงานฉบับนี้ได ้
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5. นิยำมศพัท์เฉพำะ/ค ำจ ำกัดควำม  

ระบบบัญชี 3 มิติ หมายถึง ระบบบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
ระบบงานนี้มีคุณสมบัติเป็นลักษณะ 3 มิติ (3D) คือ แผนงาน หน่วยงาน และกองทุน มีการเชื่อมโยงอย่าง
ต่อเนื่อง(Integrated) ตั้งแต่ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน บัญชี และบัญชีต้นทุน เพ่ือผลิตสารสนเทศตาม
หลักการบัญชีสากล 

ระบบ หมายถึง ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนให้เข้าล าดับประสาน
เป็นอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทางวิชาการ หรือหมายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมีความสัมพันธ์ 
ประสานเข้ากันโดยก าหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

ผู้บริหำร หมายถึง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดงานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
คู่มือกำรปฏิบัติงำน หมายถึง เอกสารที่แนะน าเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน

วิธีการด าเนินงาน แนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D   
(ระบบบัญชี 3 มิติ) ของงานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

เงินนอกงบประมำณ หมายถึง เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ นอกจาก
เงนิงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

เงินงบประมำณรำยจ่ำย หมายถึง จ านวนเงินอย่างสูงที่อนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้
ตามวัตถุประสงค ์และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

เงินรำยได้แผ่นดิน หมายถึง เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์     
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม หรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมาย
ด้วยวิธีการงบประมาณบัญญัติไม่ให้ส่วนราชกานั้น ๆ นา ไปใช้จ่าย หรือหักไว้เพ่ือการใด ๆ 

เงินเบิกเกินส่งคืน หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่ไม่ได้
จ่ายหรือจ่ายไปหมด หรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นาส่งคลังก่อนสิ้นปี งบประมาณ
หรือก่อนสิ้นระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

เงินเหลือจ่ำยปีเก่ำส่งคืน หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วยราชการเบิกจากคลังไป
แล้วแต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นาส่งคลังภายหลังสิ้นปี งบประมาณ
หรือภายหลังระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

ค่ำตอบแทน  หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
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ค่ำใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภคสื่อสารและ
โทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

ค่ำวัสดุ หมายถึง สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือไม่
คงสภาพเดิม มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานในระยะเวลา
ประมาณ 1 ปี ขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์เป็น
สิ่งของ ที่ส่วนราชการจัดหามาเพ่ือซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาทรัพย์สิน  

ค่ำสำธำรณูปโภค หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ     
ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้แก่ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และมิใช่เป็นการซ่อมแซม บ ารุงรักษาตามปกติ รายจ่ายเพ่ือจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงาน (ที่จ่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล) รวมทั้งงานด าเนินการเอง และรายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษาหรือเพ่ือการจัดหาหรือ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือ เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน
การด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึง เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่ส านัก
งบประมาณก าหนดให ้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

รำยจ่ำยงบกลำง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป
ใช้จ่าย 

ค่ำครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพ่ือซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างท า ท าเองหรือกรณีอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในสิ่งของ 

งบรำยจ่ำยอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใด งบรายจ่ายหนึ่งหรือ
รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 
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บทที่ 2  
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรบริหำรจัดกำร 

1. บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

  งานบริหารคลังและทรัพย์สิน เป็นส่วนหนึ่งของ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ในการท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

  (1) จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่างตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการรายได้ 
รายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและ
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานเพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้
ถูกต้องและทันสมัย 

  (2) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ การจัดท าฎีกา ตรวจสอบการตั้ง
ฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจัดท า
และด าเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ  

  (3) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ
รายงานการเงินต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้การปฏิบัติการและรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 

  (4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและการ
บัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
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  (5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 2. ด้ำนกำรวำงแผน 

  วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 3. ด้ำนกำรประสำนงำน 

  (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 4. ด้ำนกำรบริกำร  

  (1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ 

  (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี เพ่ือให้
บุคคลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

2. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

1. ตรวจสอบฎีกาการเบิกเงินนอกงบประมาณในระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
2. เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณในระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) จ่ายให้แก่เจ้าหนี้ภายในและภายนอก 
3. ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ให้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้าน และบุคคลธรรมดา 
4. จัดท าและน าส่งภาษี ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 ประจ าเดือนให้กรมสรรพากร 
5. จัดเก็บฎีกาและเซ็นชื่อผู้จ่ายเงินฎีกาท่ีแนบใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว 
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6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน
ภายนอก 

7. ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบและเรื่องอ่ืนๆ  
8. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. ค ำบรรยำยลักษณะงำน 

 1. แยกฎีกาตามประเภทเงิน เช่น เงิน บ.กศ., เงิน กศ.บป., เงินบัณฑิตศึกษา, เงิน UBI, เงินรายได้อ่ืน, 
เงินมัดจ าประกันสัญญา, เงินสาธิต, เงินนักศึกษาจีน, เงินหอพัก และเงินพยาบาล 
 2. ตั้งเบิกฎีกาตามประเภทเงิน และเรียกรายงานทะเบียนคุมเบิก 
 3. ตั้งจ่ายฎีกาตามประเภทเงิน และเรียกรายงานทะเบียนคุมจ่าย 

4. ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยตรวจสอบ ชื่อผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร     
ที่อยู่ และประเภทภาษี ลงนามโดยผู้ปฏิบัติงาน แยกออกเป็น 2 ชุด โดย 
 4.1 เกบ็ไว้เป็นหลักฐานกับหน่วยงานราชการ 1 ชุด 

 4.2 ติดกับเช็คให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน เพ่ือน าไปหักลดหย่อนกับกรมสรรพากร 
5. เรียกรายงานการออกเช็ค โดยน าเช็คแนบพร้อมเสนอให้ผู้ลงนามเซ็น 
6. ท าบันทึกข้อความถอนเงินธนาคารและเขียนใบถอนเงินและฝากเงินตามประเภทเงินนั้นๆ 
7. ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกให้มารับเช็ค 

 8. จัดท าและน าส่งภาษี ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 ประจ าเดือนให้กรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป 

9. จัดเก็บฎีกาและเซ็นชื่อผู้จ่ายเงินฎีกาท่ีแนบใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว 
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4. โครงสร้ำง/กำรบริหำรจัดกำร 

         โครงสร้างการบริหารงานส านกังานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 แสดงแผนภูมิโครงสร้ำงกองกลำง 
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ภำพที่ 2 แสดงแผนภูมิโครงสร้ำงงำนบริหำรคลังและทรัพย์สิน 

 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 1. ปรัชญำ 
 “มุ่งม่ันให้บริการ ประสานงานด้วยใจ โปร่งใส ฉับไว้ด้วยเทคโนโลยี ” 
 2. วิสัยทัศน์ 
 งานการเงิน  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนงานบริหาร และงานบริการทางด้าน
การเงินและบัญชี และประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  เพ่ือให้การด าเนินงานมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ   
 3. พันธกิจ 
  มีพันธกิจ 3 ประการ ดังนี้ 
  1. ให้บริการบุคลากรทั้งภายในและภายนอกด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

2. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการในการรับและจ่ายเงิน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  
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บทที่ 3  
หลักเกณฑ์วิธกีำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข 

1. หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน 

พระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน ประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)    
พ.ศ.2554 
  ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการแก่นักศึกษา พ.ศ.2551 
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2. ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่เร่ิมต้นจนสิ้นสุดกระบวนกำร 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                               

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แยกฎีกาแต่ละ
ประเภทเงิน 

 

จัดเรียงฎีกาตาม
ความเหมาะสม 

ตั้งเบิกฎีกาแตล่ะประเภท
และเรียกรายงาน 
ทะเบียนคุมเบิก 

ตั้งจ่ายฎีกาแต่ละประเภท

และเรียกรายงานทะเบียน

คุมจ่ายเงิน 

จัดพิมพ์เช็ค
ให้กับผู้มีสิทธิ์

รับเงิน 

โอนเงินผา่นระบบ
ออมสินให้กับ      
ผู้มีสิทธิ์รับเงนิ 

ออกใบหักภาษี         

ณ ที่จ่าย น าสง่ให้กับ  

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน 
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 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
 
 1. กำรตั้งเบิกเงินนอกงบประมำณผ่ำนระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ)  
   เข้าสู่ระบบ 3D  โดยใช้ GrowAccount  

 
 

รูปที่ 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ดับเบิ้ลคลิกเลือก ตัว N  
สีแดง 

“GrowAccount” 
 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 13       จาก  67 

 

 
  1.1 Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ รหัสผู้ใช้ : fn004 และ รหัสผ่ำน : 1111 
  1.2 กด “ OK ” 

 
รูปที่ 2 

 

 
รูปที ่3 

1.1 ใส่รหัสผู้ใช้ 
และรหัสผ่ำน 

 

 

 

1.2  กด “OK” 
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1.3 เลือก “ บันทึกกำรขอเบิก ” 
1.4 เลือก “บันทึกกำรขอเบิกเงิน (ตำมฎีกำ)” 
 

 
รูปที ่4 

 

 
รูปที ่5 

1.3 เลือก  
“บันทึกกำรขอเบิก” 

 

1.4  เลือก  
“บันทึกกำรขอเบิก
เงิน (ตำมฎีกำ)” 
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1.5 กดเลือก “เพิ่มรำยกำร” 
 

 

 
 

รูปที่ 6 

 
 

1.6 กรอก “เลขที่อ้ำงอิง”  โดย เลขท่ีอ้างอิง น ามาจากหน้าฎีกามุมขวามือ เช่น 64B04077  
1.7 กด “ค้นห้ำ” จะมีข้อความปรากฏ 
1.8 กด “ข้อควำมให้เป็นแถบสีน้ ำเงิน” 
1.9 กด “ตกลง” 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 เลือก  
“เพิ่มรำยกำร” 
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รูปที่ 7 
 

 
 

รูปที่ 8 

1.6 กรอก “เลขท่ีอ้ำงอิง”

เลขท่ีอ้ำงอิง น ำมำจำก

หน้ำฎีกำ มุมบนขวำมือ 

1.7 กรอกแล้ว      

กด “ค้นหำ  

 

1.9 กด 
“ตกลง” 

 

1.8  กดเลือกที่ข้อควำม 
      ให้เป็นแถบสีน้ ำเงิน 
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1.10 ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับฎีกา โดยดูจาก  
               a. ชื่อ – นามสกุล ผู้ขอเบิก 

     b. ต าแหน่ง ผู้ขอเบิก 
     c. ประเภทงบประมาณ 
     d. จ านวนเงินที่ขอเบิก 
     e. วันที่ตั้งเบิก 
     f. เลขที่ฎีกา  

 
 

 
 

รูปที่ 9 

 
 
 
 
 
 

 

a.

ฟ

ฟ

ฟ

A 

b.

ฟ

ฟ

ฟ

A 

c.

ฟ

ฟ

ฟ

A 

d.

ฟ

ฟ

ฟ

A 

e.

ฟ

ฟ

ฟ

A 

f.

ฟ

ฟ

ฟ

A 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 18       จาก  67 

 

1.11 เลือก ข้อควำมและกดให้เป็นแถบสีน้ ำเงิน 
 1.12 กดเลือก “บันทึก/แก้ไขรำยกำร” 

 

 
 

รูปที่ 10 

1.13 ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องดังต่อไปนี้ 
 a. ตรวจสอบความถูกต้องของ “หมวดรำยจ่ำย”  
 b. ตรวจสอบความถูกต้องของ “เลขบัญชี GL” 
 c  กรณีมีหักภำษี ณ ที่จ่ำย ถ้าใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ มี VAT 7%  
    ให้เลือกตรงช่อง VAT 7%  โดยกดในช่อง $ ถ้าใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้  
    ไม่มี VAT 7% ให้เลือกตรงช่อง ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ได้เลย โดยกดในช่อง $  
 d. การใส่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เลือกกดในช่อง $ (ภาษหีัก ณ ที่จ่ายเท่ากับ 1% ของจ านวน 
    เงินก่อน VAT 7% หรือถ้าไม่มี VAT 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเท่ากับ 1% ของจ านวนเงิน 
    ที่ขอเบิกตามใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ 
 e. ชื่อผู้รับเงิน “ต้องตรงกับใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้” เท่านั้น 
 f.  จ านวนเงินที่ของเบิก ลบ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องเท่ากับ จ ำนวนเงินที่เหลือจ่ำย  
 g.  ถ้าถูกต้องแล้ว เลือก “ตกลง”  

 

1.11 เลือกที่ข้อควำม และ

คลิกให้เป็นแถบสีน้ ำเงิน 

1.12 กดเลือก“บันทึก/

แก้ไขรายการ” 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 19       จาก  67 

 
 

 

รูปที่ 11 

 
1.14 วันที่การขอตั้งเบิก ระบุวันที่ให้ตรงกับวันที่ที่จะท าการขอเบิกระบบ GFMIS ผ่านเครื่อง 

                 Terminal 
 1.15 เลขที่ฎีกา ให้ระบบต่อกัน โดยเรียงเลขตามล าดับก่อนหลัง  
 1.16 กด “บันทึกรับฎีกำ” 

 1.17 ถ้าข้อมูลถูกต้องแล้ว กดเครื่องหมำย “√” ปุม่สีเขียว 

 1.18 ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้อง กดเครื่องหมำย “×” ปุ่มสีแดง และท าการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน 
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 20       จาก  67 

 
 

 
 

รูปที่ 12 

1.19 กด “OK” เสร็จสิ้นกระบวนการ “บันทึกขอเบิกเงินตามฎีกา” 

 

รูปที่ 13 

1.14
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A 

1.17 ถ้ำข้อมูลถูกต้องแล้ว  
กดเคร่ืองหมำย “√” ปุม่สีเขียว 

ถูกต้องแล้ว กด 

เครื่องหมำย “√” ปุ่ม

สีเขียว 

 

1.18 ถ้ำข้อมูลไม่ถูกต้อง กดเคร่ืองหมำย 
“×”  ปุ่มสีแดง และท ำกำรแก้ไข 

ให้ถูกต้องก่อน 

อมลูไมถ่กูต้อง กดเคร่ืองหมาย “×” 
ปุ่ มสีแดง และท าการแก้ไข

ให้ถกูต้องก่อน18 ถ้าข้อมลู

ไมถ่กูต้อง กดเคร่ืองหมาย 

“×” ปุ่ มสีแดง และท าการ
แก้ไขให้ถกูต้องก่อนA 

1.19 กด 
“OK” 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 21       จาก  67 

 

  1.20 ต้องท าการเรียก “รำยงำนทะเบียนคุมเบิก” เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะขอเบิก             
                 ในแต่ละฎีกาและยอดรวมทั้งหมดท่ีตั้งเบิกให้วันนั้น ๆ 
   a. เลือกหัวข้อ “บันทึกกำรขอเบิก” 
   b. เลือก “รำยงำนทะเบียนคุมเบิก” 

  c. ใส่ประเภทฎีกา โดย กดตรง “สำมเหลี่ยม สีด ำ” ขวามือ  เพ่ือเลือกประเภทฎีกา  
                    กดเลือก  “ฎีกำ บ.กศ.” 

   d. กรอกวันที่ “ใส่วันที่ที่ขอเบิก” ทั้ง 2 ช่อง  
  e. กด “พิมพ”์ 
             f. ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู ได้แก่ จ านวนเงิน  ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย ยอดคงเหลือจา่ย 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 14 

 

 

a. เลือกหัวข้อ 
“บันทึกกำรขอเบกิ” 

b. เลือก “รำยงำน
ทะเบียนคุมเบิก” 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 22       จาก  67 

 
 

 

รูปที่ 15 

 

รูปที่ 16 

 

c. ใส่ประเภทฎีกำ โดย กดตรง 
“สำมเหลี่ยม สดี ำ” ขวำมือ  

เพื่อเลือกประเภทฎีกำ 
กดเลือก “ฎีกำ บ.กศ.” 

 

d.  กรอกวันที ่
“ใส่วันที่ที่ขอเบิก” 

ทั้ง 2 ช่อง 

 

e.  กด “พิมพ”์ 

 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 23       จาก  67 

 

 

รูปที่ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.  ตรวจสอบข้อมูล ไดแ้ก ่
      - จ ำนวนเงิน 
      - ภำษีหัก ณ ที่จำ่ย 
      - ยอดคงเหลือจ่ำย 

 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 24       จาก  67 

 

 2. กำรบันทึกจ่ำยเงินนอกงบประมำณผ่ำนระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
  2.1 เลือกแถบ “บันทึกการจ่าย 

2.2 เลือกแถบ “บันทึกการจ่าย (ตามฎีกา) 

 

 

รูปที่ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 เลือกแถบ  
“บันทึกกำรจ่ำย 

2.2 เลือกแถบ 
“บันทึกกำรจ่ำย 

(ตำมฎีกำ) 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 25       จาก  67 

 

2.3 กด “เพิ่มรำยกำร” 

 

รูปที่ 19 

 

2.4 กรอกช่อง “วันที่จ่ำย” หมายเหตุ วันที่จ่ายใส่วันที่ที่จ่ายเงิน 
 2.5 กด “เพิ่มรำยกำร” 
 2.6 เลือกให้เป็นแถบ “สีน้ ำเงิน” 
 2.7 กด “ตกลง”  
 2.8 จะปรากฏรายการที่เลือก กด “บันทึก”  

2.9 กด เลือกเครื่องหมำย “√” ปุ่มสีเขียว 

 2.10 หน้าจอจะปรากฏว่า “ท ำกำรบันทึก” ให้กด “OK” 

 

 

 

2.3 กด  
“เพ่ิมรำยกำร” 

 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 26       จาก  67 

 
 

 

รูปที่ 20 

 

รูปที่ 21 

 

2.4 กรอกช่อง 
“วันที่จ่ำย” 

2.5 กด  
“เพ่ิมรำยกำร” 

2.6 เลือกให้เป็น
แถบ “สีน้ ำเงิน” 

2.7 กด “ตกลง”  
 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 27       จาก  67 

 
 

 

 

รูปที่ 22 

รูปที่ 23 

2.8 กด 
“บันทึก” 

2.9 กด “√”  
ปุ่มสีเขียว 

2.10 หน้ำจอจะขึน้ว่ำ  
“ท ำกำรบันทึก” 
ให้กด “OK” 

 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 28       จาก  67 

 

2.11 เลือก “เพิ่มกำรจ่ำย” กำรจ่ำยเงินแบบกำรออกเช็ค  
 a. เลือก “ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย” 
 b. พิมพ์ “จ ำนวนเงินภำษีที่จ่ำย” 
 c. กด “ตกลง” 

 d. กด เลือกเครื่องหมำย “√” ปุ่มสีเขียว 

 e. หน้าจอจะปรากฏจ านวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 

 

รูปที่ 24 

 

 

 

 

 

 

 

2.11 เลือก  
“เพ่ิมกำรจ่ำย” a.
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ฟ

ฟ
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 29       จาก  67 

 
 

 

รูปที่ 25 

 

รูปที่ 26 
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 30       จาก  67 

 

2.12 เลือก “พิมพ์เช็ค”  
 a. เลือก “บัญชีกระแสรำยวัน 000000500710” 
 b. พิมพ์ “เล่มท่ีเช็ค/เลขที่เช็ค” เช่น 907395/18147899 
 c. พิมพ์ “หมำยเหตุ” (คือค่าใช้จ่ายใด เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุ ฯลฯ) 
 d. พิมพ์ “จ ำนวนเงินน ำฝำก”(คือภาษีหัก ณ ที่จ่าย), “ช่องรวม”(คือจ านวนเงินที่ขอเบิกไว้), 
    “จ ำนวนเงินตำมเช็ค” (คือจ านวนเงินที่จ่าย) 
 e. เลือก “พิมพ์เช็ค” 

 f. เลือก เครื่องหมำย “√” ปุ่มสีเขียว 

 g. หน้าจอจะปรากฏว่า “ท ำกำรบันทึก” ให้กด “OK”  
 h. หน้าจอจะปรากฏรายการจ านวนเงินตามเช็ค 
 i. ตรวจสอบช่องจ านวนเงินรวมด้านบนและด้านล่าง จะต้องเท่ากัน 
2.13 พิมพ์เช็ค 
 

 
 

รูปที่ 27 

 

 

2.12 เลือก  
“พิมพ์เช็ค” 

a.
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 31       จาก  67 

 

 

รูปที่ 28 

 

รูปที่ 29 
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คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 32       จาก  67 

 

 

 

รูปที่ 30 

 

รูปที่ 31 
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เท่ำกัน 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 33       จาก  67 

 

 

 

รูปที่ 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13  
“พิมพ์เช็ค” 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 34       จาก  67 

 

 3. เรียกรายงานการออกเช็คจ่าย 
 3.1 เลือก “บันทกึการจ่าย” 
 3.2 เลือก “รายงานออกเช็คจ่าย” 
 
 

 

รูปที่ 33 

 

3.3 เลือก “บัญชีเช็คกระแสรำยวัน 000000500710” 
 3.4 พิมพ์ “วันที่จ่ำย” 
 3.5 กด “พิมพ์”  
 3.6 หน้าจอจะปรากฏ “รำยงำนออกเช็คจ่ำย” 
 3.7 สั่งพิมพ์เพ่ือน าไปแนบกับเช็ค 
 
 
 
 

3.1 เลือก 
“บันทึกกำรจ่ำย” 

3.2 เลือก 
“รำยงำนออกเช็คจ่ำย” 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 35       จาก  67 

 

 

 

รูปที่ 34 

 

รูปที่ 35 

3.3 เลือก 
“บัญชีเช็คกระแส

รำยวัน” 

3.4 พิมพ์ 
“วันที่จ่ำย” 

3.5 กด 
“พิมพ”์ 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 36       จาก  67 

 

 

 

รูปที่ 36 

 4. เรียก รำยงำนทะเบียนคุมกำรจ่ำยเงิน 
 4.1 เลือก “บันทึกกำรจ่ำย” 
 4.2 เลือก “รำยงำนทะเบียนคุมกำรจ่ำยเงิน” 
 4.3 เลือก “ประเภทฎีกำ” เช่น บ.กศ. 
 4.4 พิมพ์ “วันที่จ่ำย” 
 4.5 กด “พิมพ์” 
 4.6 หน้าจอจะปรากฏ “รำยงำนทะเบียนคุมกำรจ่ำยเงิน” 
 4.7 สั่งพิมพ์ จ านวน 3 ชุด คือ แนบกับชุดบันทึกข้อความ 1 ชุด, ใส่แฟ้ม 1 ชุด และ ส่งให้กับแผนก          
                   บัญชี 1 ชุด 

 

 

 

3.6 รำยงำน
ออกเช็คจ่ำย 

3.7 สั่งพิมพ์ 
เพ่ือน ำไปแนบ 

กับเช็ค 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 37       จาก  67 

 

 

 

รูปที่ 37 

 

รูปที่ 38 

4.1 เลือก 
“บันทึกกำรจ่ำย” 

4.2 เลือก “รำยงำน
ทะเบียนคุมกำรจ่ำยเงิน 

4.3 เลือก 
“ประเภทฎีกำ” 

เช่น บ.กศ. 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 38       จาก  67 

 

 

 

รูปที่ 39 

 

รูปที่ 40 

4.4 พิมพ์  
“วันที่จ่ำย”  

4.5 กด  
“พิมพ”์ 

4.6 หน้ำจอปรำกฎ  
“รำยงำนทะเบียน
คุมกำรจ่ำยเงิน”  

4.7 สั่งพิมพ์  
จ ำนวน 3 ชุด  



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 39       จาก  67 

 

 5. เรียกใบหักภำษี ณ ที่จ่ำย 
 5.1 เลือก “บันทึกกำรขอเบิก” 
 5.2 เลือก “ออกใบหักภำษี ณ ที่จ่ำย” 
 5.3 กด “ค้นหำ” เครื่องหมำย ? หน้าจอจะปรากฏ ประเภทฎีกา, เลขที่ฎีกา, เลขท่ีอ้างอิง,            
               บริษัท/ร้านค้า, จ านวนเงิน และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
 5.4 เลือก “ประเภทฎีกำ” แต่ละประเภทเรียงตามเลขที่ แถบสีน้ าเงิน 
 5.5 กด “ตกลง” 
 5.6 หน้าจอจะปรากฏ “ใบหักภำษี ณ ที่จ่ำย” 
 5.7 กด “บันทึกพิมพ์” 
 5.8 เลือก เครื่องหมาย “√” ปุ่มสีเขียว 
 5.9 หน้าจอจะปรากฏ “หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย” 
 5.10 สั่งพิมพ์ จ านวน 2 ชุด คือ แนบกับเช็ค 1 ชุด และเก็บเป็นส าเนา 1 ชุด 

 
 
 

 

รูปที่ 41 

 

5.1 เลือก  
“บันทึกกำรขอเบกิ”  

5.2 เลือก  
“ออกใบหักภำษี  

ณ ที่จ่ำย”  



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 40       จาก  67 

 

 

 

รูปที่ 42 

 

รูปที่ 43 

5.3 กด  
“ค้นหำ”เคร่ืองหมำย ?  

5.4 เลือก  
“ประเภทฎีกำ”  

5.5 กด  
“ตกลง”  

5.6 หน้ำจอจะปรำกฏ  
“ใบหักภำษี ณ ที่จ่ำย”  



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 41       จาก  67 

 

 

 

รูปที่ 44 

 

รูปที่ 45 

5.7 กด  
“บันทึกพิมพ”์  

5.8 เลือก เคร่ืองหมำย 
“√” ปุ่มสีเขียว 

 

5.9 หน้ำจอปรำกฏ 
“หนังสือรับรอง 

กำรหักภำษี ณ ที่จ่ำย” 
 

5.10 สั่งพิมพ์  
จ ำนวน 2 ชุด 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 42       จาก  67 

 

6. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรเบิก – จ่ำยเงินนอกงบประมำณผ่ำนระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
 6.1 ท าบันทึกข้อความขอให้ลงนามในเช็คและใบถอนเงินธนาคารออมสิน โดยมีการถอนเงินจาก 
                เลขที่บัญชีของประเภทเงินนั้น ๆ เช่น เงินบ.กศ. และเงินบ ารุงหอพัก 
 6.2 ปริ้นรายงานการออกเช็ค  แนบพร้อมเช็คทุกฉบับที่เบิก-จ่ายในวันนั้น ๆ  
 6.3 แนบรายงานทะเบียนคุมเบิกและรายงานทะเบียนคุมจ่ายทุกครั้ง เพ่ือตรวจสอบจ านวนเงินว่า 
                ถูกต้องตรงกันหรือไม่ 
 

 
 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 43       จาก  67 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 44       จาก  67 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 45       จาก  67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 46       จาก  67 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 47       จาก  67 

 

 
 
 
 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 48       จาก  67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 49       จาก  67 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 50       จาก  67 

 

3. ข้อสังเกต/ข้อควรระวังในกำรปฏิบัติ 
 3.1 การตั้งเบิกฎีกา ให้ตรวจสอบความถูกต้องทุกจุด เช่น หมวดรายจ่าย, รายการค าอธิบาย          
                จ านวนเงิน, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และชื่อผู้รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วผิดพลาดให้รีบด าเนินการแก้ไข 
                ให้ถูกต้อง 
 3.2 การออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้องตรวจสอบว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล,     
                ชื่อผู้ขาย และจ านวนเงินให้ถูกต้อง เมื่อตรวจสอบพบว่าผิดพลาดต้องรีบด าเนินการแก้ไขทันท ี 
                เพราะจะมีผลกระทบกับการยื่นภาษี ภงด.3 หรือ ภงด.53 ผิดพลาดไปด้วย 

 
4. แนวคิด/งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำคู่มือ 
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและ
วิธีการควบคุม กระบวนการนั้น มักจัดท าขึ้นส าหรับลักษณะงานที่ซ้ าซ้อนมีหลายขั้นตอนและเกี่ยวข้องกับ 
หลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบข้าราชการ 2549, หน้า 12) 

คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น
และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้นส าหรับงาน
ที่มีลักษณะซ้ าซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ 
และจารุวรรณ ณ ยอดระฆัง 2552, หน้า 26) 

คู่มือปฏิบัติงาน หมายความว่า เอกสารในเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ 
หลักปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ข้อเสนอแนะหรือคู่มือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ (อ.ก.ม. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2542 เมื่อวันที่ 
19 พฤษภาคม 2542) 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและแนวคิดของนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า คู่มือ คือ หนังสือ 
เอกสาร ต ารา ที่แต่งขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มุ่งหวังให้ผู้อ่านกับผู้ใช้คู่มือ
เข้าใจ และสามารถด าเนินการในเรื่องนั้น ๆ ด้วยตนเอง 

นุดีรุ่งสว่าง (2543, หน้า 24) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มือที่ดี ควรมีดังนี้ 1)  ด้านรูปแบบ  มีขนาด
รูปเล่มเหมาะสม ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน มีรูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหาและการน าเสนอกิจกรรมแต่
ละขั้นตอนมีความชัดเจน 2) ด้านเนื้อหา ของคู่มือควรมีวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ชัดเจน เหมาะสมเข้าใจง่าย 
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เนื้อหาความรู้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการและความจ าเป็น 3) ด้านการน าไปใช้มีการก าหนดขั้นตอน
การศึกษาคู่มือไว้ชัดเจน 

ณิชาภา เจริญรุ่งเรืองชัย (2547, หน้า 3) ได้กล่าวไว้ว่า คู่มือ ควรประกอบด้วยเนื้อหาที่
เกี่ยวกับ 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 2) การวางแผน 3) การด าเนินงานตามแผน และ           
4) การประเมินผลอีกทั้งมีตัวอย่าง แบบฟอร์มต่าง ๆ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ                
ความเป็นไปได้ในการน าคู่มือไปใช้ มีความเหมาะสม ในระดับมากท่ีสุด โดยมีความคิดเห็นเฉลี่ย 4.81 

สรุปได้ว่า คู่มือ (manual) หมายถึง หนังสือ เอกสาร ต ารา สมุด เป็นรูปเล่มเล็กกะทัดรัด
ขนาดพกพา มีความสวยงาม ที่ใช้ควบคู่กับการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจ
ง่ายต่อการรับรู้ มีภาพประกอบ และมีแนวทางรายละเอียดสามารถปฏิบัติได้ เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง และควรเป็นคู่มือที่ดีที่ประกอบไปด้วย รูปแบบ เนื้อหา และการน าไปทดลองใช้ปฏิบัติเกิดทักษะและ
เข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ 
 
5. จรรยำบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

การเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) ผู้ปฏิบัติงานจะต้องรักษา
จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยประมวลจริยธรรม 
พ.ศ.2564 ดังนี้ 
ข้อ 9 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องรักษาจริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน  

(1) พึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 

(2) พึงประพฤติตนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักพออยู่  พอกิน พอใช้                 
ลดค่าใช้จ่าย และความฟุ่มเฟือย 

(3) พึงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 

(4) ต้องมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจริยธรรมวิชาชีพก าหนดไว้ พึงยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นอย่างเคร่งครัด 

การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นได้ลงโทษในชั้นความผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง ให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 
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(5) พึงยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการท างานจนเกิดความแตกฉานแม่นย า เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภ าพ
และได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

(6) พึงให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยอันดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) พึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) พึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ 

ข้อ 10 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องรักษาจริยธรรมต่อมหาวิทยาลัย  
(1) พึงยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย 
(2) ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ 
(3) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง 

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และประชาชนเป็นส าคัญ 
(4) พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาการท างานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 
(5) พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้เสียหาย 

หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 
หลักในการด าเนินงานที่ใช้เป็นหลักด าเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ

ปฏิบัติงานเป็นประจ า คือ ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไมเ่ป็นธรรม 
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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บทที่ 4 
เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

1. กิจกรรม/แผนปฏิบัติงำน 
 

กิจกรรม ระยะเวลำ 
1. แยกฎีกาตามประเภทเงิน เช่น เงิน บ.กศ., เงิน กศ.บป, เงินบัณฑิตศึกษา, 
เงิน UBI, เงินรายได้อ่ืน, เงินมัดจ าประกันสัญญา, เงินสาธิต, เงินนักศึกษาจีน, 
เงินหอพัก และเงินพยาบาล 

1 วัน 

2. ตั้งเบิกฎีกาตามประเภทเงิน และเรียกรายงานทะเบียนคุมเบิก 1-2 วัน 
3. ตั้งจ่ายฎีกาตามประเภทเงิน และเรียกรายงานทะเบียนคุมจ่าย 1-2 วัน 
4. ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ลงนามโดยผู้ปฏิบัติงาน แยกออกเป็น 2 ชุด  1-2 วัน 
5. เรียกรายงานการออกเช็ค  1 วัน 
6. ท าบันทึกข้อความถอนเงินธนาคารและเขียนใบถอนเงินและฝากเงินตาม
ประเภทเงินนั้นๆ 

1-2 วัน 

7. ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกให้มารับเช็ค 1-2 วัน 
8. จัดท าและน าส่งภาษี ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 ประจ าเดือนให้กรมสรรพากร 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

1-2 วัน 

9. จัดเก็บฎีกาและเซ็นชื่อผู้จ่ายเงินฎีกาท่ีแนบใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว 1-2 สัปดาห์ 
 
หมำยเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
2. วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
 2.1 การแยกประเภทฎีกาก่อนทุกครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
 2.2 การเบิก-จ่ายเงินให้แกเ่จ้าหนี้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยมีการติดตามทวงถามเงิน           
             น้อยที่สุด 
 2.3 จ่ายเช็คให้กับเจ้าหนี้/ร้านค้า/บริษัท/ผู้มีสิทธิ์ ได้ถูกต้องและทันเวลา 
 2.4 จัดท ารายละเอียดภาษี ภงด.3 และภงด.53 ประจ าเดือน โดยสรุปยอดเงินและน าส่งภาษีได้ถูกต้อง 
                และทันเวลา 
 2.5 ติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินเมื่อมีการจ่ายเงินทุกครั้ง 
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3. มำตรฐำนคุณภำพงำน 
 

1. ตัวชี้วัด : ระยะเวลาด าเนินการเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D ไม่เกิน 7 วันท าการ 
 
2. เกณฑ์  :  เวลา 11 วัน   มีค่าเท่ากับ  1 คะแนน 
 เวลา   9 วัน   มีค่าเท่ากับ  2 คะแนน 

 เวลา   7 วัน   มีค่าเท่ากับ  3 คะแนน 
 เวลา   5 วัน   มีค่าเท่ากับ  4 คะแนน 
 เวลา   3 วัน   มีค่าเท่ากับ  5 คะแนน 
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บทที่ 5 
ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไขและพัฒนำ 

1. ปัญหำอุปสรรค แนวทำงแก้ไขและพัฒนำในกำรปฏิบัติงำน 
 

ปัญหำอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข 

1. ผู้เบิก/ร้านค้า/บริษัท ไม่ค่อยน า 
     ใบเสร็จรับเงินมาส่งในวันและเวลาที่รับเงิน 
     จึงไม่สามารถเก็บฎีกาได้สมบูรณ์ 

1)  ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ 
     ประจ าคณะให้ช่วยด าเนินการทวงถาม 
2)   ติดต่อกับผู้เบิกจ่ายโดยตรงให้ด าเนินการ 
3)   ท าหนังสือแจ้งบริษัท/ร้านค้าโดยตรง 
4)   ประสานงานโดยตรงกับบริษัท/ร้านค้า  
      ทางโทรศัพท์/Facebook/Line 

2. - กรอกชื่อประจ าตัวผู้เสียภาษีผิด  
     - เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีผิด 
     - กรณีท่ีเป็นร้านค้าไม่ใสช่ื่อเจ้าของกิจการ 
       หรือผู้มีหน้าที่เสียภาษีมาด้วย ใส่แต่ชื่อ 
       ร้านค้า 
     - สร้างและเลือกหลักผู้ขายผิดราย 
 

1)  ติดต่อประสานงานให้ผู้ดูแลระบบแก้ไข 
     ข้อมูลให้ถูกต้องตรงตามใบเสร็จรับเงิน 
     ใบจดทะเบียนการค้า 
2)   แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจ าคณะ/ศูนย์/ส านัก 
     รับทราบถึงปัญหาและท าการแก้ไข 
     ตรวจสอบความถูกต้องก่อนท าการบันทึก  
     ข้อมูล เพราะท้ังหมดจะมีผลต่อการยื่นภาษี 
     กับกรมสรรพกร 

3. กรณีส ารองจ่าย ผู้เบิกจ่ายไม่เซ็นรับรองการ
จ่ายเงินแล้วในใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญ   
รับเงิน แต่ในระบบ 3D เลือก “ส ารองจ่าย” 
ซึ่งขัดแย้งกัน 

1) ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น ใ ห้ ผู้ เ บิ ก จ่ า ย ม า
ด าเนินการเซ็นส ารองจ่ายในเอกสารที่     
ฝ่ายการเงิน 

2) ส่งคืนเอกสารการเบิกจ่ายกลับไปให้คณะ
เพ่ือด าเนินการแก้ไข  
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2.ข้อเสนอแนะ 
   เนื่องจากกระบวนงานค่อนข้างหลายขั้นตอน มีข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายอย่าง 
ผู้ปฏิบัติงานควรระมัดระวังด าเนินการในประเด็น ดังต่อไปนี้ 
   1) เป็นการด าเนินการที่มีบทบาทหน้าที่อันส าคัญ ผู้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง มีความรอบคอบ 
ทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  
   2) หน่วยงานควรสนับสนุนให้บุคลากรควรตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ระบบ 3 D       
(ระบบบัญชี 3 มิติ) เพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่าย โดยน าข้อมูลดังกล่าวแจ้งให้บุคคลกร
ภายในหน่วยงาน/คณะ/ศูนย์/ส านัก ทราบถึงการเบิกจ่าย การรับ -จ่ายเงิน หรือติดตามการเบิกจ่ายฎีกา        
ว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว เป็นต้น 
   3) ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องศึกษาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อ
กฎหมายด้วยความรอบคอบ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
   4) ควรมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รับผิดชอบโปรแกรมระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อความสะดวกและแก้ปัญหาได้ทันท่วงที กรณีเกิดปัญหำเร่งด่วน 
   5) คู่มือนี้อาจมีข้อบกพร่อง ผู้ปฏิบัติงานควรเก็บรวบรวมข้อมูลหรือข้อบกพร่องจากคู่มือ                
การปฏิบัติงานเล่มนี้ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานด้านการเบิก-จ่ายเงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D  
(ระบบบัญชี 3 มิติ) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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หมวดรำยจ่ำย ผังบัญชีมำตรฐำนส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ ระบบ GFMIS 
 

รหัสหมวดเงิน ชื่อหมวดเงิน รหัส GL รหัสแหล่งเงิน 
111010 เงินเดือน 5101010101 6411110 
111020 เงินรางวัลประจ าปี 5101010102 6411110 
111030 ค่าจ้างประจ า 5101010113 6411120 
111040 ค่าครองชีพลูกจ้างประจ า 5101010116 6411120 
131010 ค่าจ้างชั่วคราว 5101010113 6411130 
131020 เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 5101010113 6411130 
131030 ค่าจ้างพนักงานราชการ 5101010115 6411150 
131040 ค่าครองชีพพนักงานราชการ 5101010116 6411150 
131050 ค่าครองชีพพนักงานชั่วคราว 5101010116 6411150 
131060 ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 5101010116 6411150 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
141012 เงินประจ าต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ 5101010103 6411110 

141013 เงินประจ าต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 5101010103 6411110 

141017 เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ 5101010103 6411110 

141018 บัญชีเงินเพ่ิม 5101020114 6411210 

141019 เงินประจ าต าแหน่ง 5101010103 6411210 

141020 ค่าครองชีพข้าราชการ 5101010116 6411110 

141021 เงินประจ าต าแหน่งทางบริหารข้าราชการ 5101010103 6411210 

141022 เงินประจ าต าแหน่งพิเศษและเงินเพ่ิม 5104040103 6411210 

ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
211001 ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ 5104030207 6411210 
211002 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 5101010108 6411210 
211003 ค่าตอบแทนเต็มขั้น (ข้าราชการ) 5101010109 6411210 
211004 ค่าตอบแทนเต็มขั้น (ลูกจ้างประจ า) 5101010109 6411210 
211005 เงินตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจ า 5101010109 6411210 
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รหัสหมวดเงิน ชื่อหมวดเงิน รหัส GL รหัสแหล่งเงิน 
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

211006 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ า
ต าแหน่ง 

5101020113 6411210 

211007 เงินประจ าต าแหน่งทางบริหารข้าราชการ 5101010103 6411210 
211008 เงินประจ าต าแหน่งทางบริหารที่ไม่ใช่

ข้าราชการ 
5101010103 6411210 

211009 ค่าตอบแทนวิทยากร (อบรมบุคลากร) 5102010199 6411210 
211010 ค่าตอบแทนวิทยากร (อบรมบุคคลภายนอก) 5102030199 6411210 
211011 ค่าตอบแทนวิทยากร (อบรมนักศึกษา) 5102030199 6411210 
211012 ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและ

ประเมินผลงาน 
5104040102 6411210 

211013 ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาทุนวิจัย 5104040102 6411210 
211014 ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา / หัวหน้าศูนย์ 

สาขา 
5104040102 6411210 

211015 ค่าเช่าบ้าน 5101020108 6411210 
211016 เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ 5101010109 6411210 
211017 เงินตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัย 5101010109 6411210 
211018 ค่าตอบแทนเงินรางวัล 5104040102 6411210 
211019 ค่าตอบแทนการสอน 5104040102 6411210 
211020 ค่าด าเนินการ 5104040102 6411210 
211021 ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน 5104040102 6411210 
211022 ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน 5104040102 6411210 
211024 ค่าตอบแทนควบคุมมาตรฐานการศึกษา ระดับ

บัณฑิตศึกษา 
5104040102 6411210 

211026 ค่าตอบแทนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 5101020199 6411210 
211027 ค่าครองชีพพนักงานราชการ 5101010116 6411150 
211028 ค่าครองชีพพนักงานชั่วคราว 5101010116 6411150 
211029 ค่าครองชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 5101010116 6411150 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 61       จาก  67 

 

รหัสหมวดเงิน ชื่อหมวดเงิน รหัส GL รหัสแหล่งเงิน 
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

211030 เงินประจ าต าแหน่งพิเศษและเงินเพ่ิม 5104040103 6411210 
211041 ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ ไข้นอก 

โรงพยาบาลรัฐบาล 
5101030205 6410210 

211042 ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ ไข้ใน 
โรงพยาบาลรัฐบาล 

5101030206 6410210 

211043 ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ ไข้นอก 
โรงพยาบาลเอกชน 

5101030207 6410210 

211044 ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการ ไข้ใน 
โรงพยาบาลเอกชน 

5101030208 6410210 

211045 ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบ านาญ 
โรงพยาบาลรัฐบาล ไข้นอก 

5101040204 6410210 

211046 ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบ านาญ 
โรงพยาบาลรัฐบาล ไข้ใน 

5101040205 6410210 

211047 ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบ านาญ 
โรงพยาบาลเอกชน ไข้นอก 

5101040206 6410210 

211048 ค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการบ านาญ 
โรงพยาบาลเอกชน ไข้ใน 

5101040207 6410210 

211049 เงินช่วยเหลือพิเศษ กรณี ข้าราชการเสียชีวิต 5101020101 6410210 
211051 ค่าช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการ 5101030101 6410210 
211052 ค่าช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบ านาญ 5101040202 6410210 
212001 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 5104010107 6411220 
212002 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 5104010107 6411220 
212003 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5104010107 6411220 
212004 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 5104010115 6411220 
212005 เงินสมทบ กสจ. 5101020105 6411220 
212006 ค่าจ้างเหมาบริการ 5104010112 6411220 
212007 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 5104010112 6411220 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 62       จาก  67 

 

รหัสหมวดเงิน ชื่อหมวดเงิน รหัส GL รหัสแหล่งเงิน 
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

212008 ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ 5104010113 6411220 
212009 ค่าจ้างตีพิมพ์บทความทางวิชาการ / งานวิจัย 5104010113 6411220 
212010 ค่าเช่าเต้นท์ 5104030212 6411220 
212011 ค่าเช่ายานพาหนะ 5104030212 6411220 
212012 ค่าเช่าอุปกรณ์ 5104030212 6411220 
212013 ค่าเช่าสถานที่ 5104030212 6411220 
212014 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพพนักงานมหาวิทยาลัย 5101020105 6411220 
212031 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ในประเทศ - ไปราชการ) 5103010102 6411220 
212032 ค่าท่ีพัก (ในประเทศ - ไปราชการ) 5103010103 6411220 
212033 ค่าพาหนะ (ในประเทศ - ไปราชการ) 5103010199 6411220 
212034 ค่าลงทะเบียนการอบรมบุคลากรภายนอก (ใน

ประเทศ) 
5102030199 6411220 

212035 ค่าผ่านทางพิเศษ (ในประเทศ - ไปราชการ) 5103010199 6411220 
212036 ค่าใช้จ่ายเดินทางอ่ืน (ในประเทศ - ไปราชการ) 5103010199 6411220 
212037 บัญชีค่าเบี้ยเลี้ยง (ต่างประเทศ) 5103020102 6411220 
212038 บัญชีค่าท่ีพัก (ต่างประเทศ) 5103020103 6411220 
212039 บัญชีค่าโดยสารเครื่องบิน (ต่างประเทศ) 5103020199 6411220 
212040 ค่าใช้จ่ายอื่น (ต่างประเทศ) 5103020199 6411220 
212041 ค่าลงทะเบียนการอบรม (ต่างประเทศ) 5103020199 6411220 
212042 ค่าเบี้ยเลี้ยง (ฝึกอบรม ในประเทศ) 5102010199 6411220 
212043 ค่าท่ีพัก (ฝึกอบรม ในประเทศ) 5102010199 6411220 
212044 ค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทาง (ฝึกอบรม ใน

ประเทศ) 
5102010199 6411220 

212045 ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมบุคลากร (ใน
ประเทศ) 

5102010199 6411220 

212061 เงินสมทบประกันสังคม 5101020106 6411220 
212062 ค่าเบี้ยประกันภัย 5104030203 6411220 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 63       จาก  67 

 

รหัสหมวดเงิน ชื่อหมวดเงิน รหัส GL รหัสแหล่งเงิน 
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

212063 ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม-ประชุม
กรรมการ 

5104030207 6411220 

212065 ค่ารับรองและพิธีการ 5104030208 6411220 
212066 ค่าประชาสัมพันธ์ 5104030219 6411220 
212067 ค่าเช่าชุดการแสดงฯ 5104030212 6411220 
212068 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5104030207 6411220 
212071 ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ในประเทศ-ข้าราชการ/

ลูกจ้าง 
5102010106 6411220 

212072 ค่าใช้จ่ายด้านทุนการศึกษา-ต่างประเทศ-
ข้าราชการ/ลูกจ้าง 

5102020105 6411220 

212073 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ-
บุคลากร 

5102010199 6411220 

212074 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (อบรม
บุคลากร) ในประเทศ 

5102010199 6411220 

212075 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ-
บุคลากร 

5102020199 6411220 

212076 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก 5102030199 6411220 
212077 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (อบรม

บุคคลภายนอก) 
5102030199 6411220 

212078 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (อบรม
นักศึกษา) 

5102030199 6411220 

212079 บัญชีค่าใช้สอยอ่ืนๆ 5104030299 6411220 
212080 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก 5104030212 6411220 
212081 ค่าท่ีพัก (ฝึกอบรม-บุคลากร) 5102010199 6411220 
212082 ค่าท่ีพัก (ฝึกอบรม-บุคคลภายนอก) 5102030199 6411220 
212083 ค่าจัดเก็บขยะ 5104010112 6411220 
212084 ค่าเช่าสถานที่ (ฝึกอบรม-บุคคลภายนอก) 5102030199 6411220 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 64       จาก  67 

 

รหัสหมวดเงิน ชื่อหมวดเงิน รหัส GL รหัสแหล่งเงิน 
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

212085 ค่าเช่าสถานที่ (ฝึกอบรม-บุคลากร) 5102010199 6411220 
212086 เงินรางวัล/ของรางวัลและอ่ืนๆ ในการแข่งขัน/

ประกวด (บุคคลภายนอก) 
5104030299 6411220 

212087 ค่าชดใช้ความเสียหาย 5104030220 6411220 
212088 ค่าเบี้ยประกันชีวิต 5101020110 6411220 
212089 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ 5101020109 6411220 
212090 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพ

ประจ าปี 
5101030205 6411220 

212091 สวัสดิการการประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มรายปี 5101020110 6411220 
212092 สวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 5101030101 6411220 
212093 สวัสดิการเงินบ าเหน็จ 5101040106 6411220 
212094 สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ 5101040111 6411220 
212095 บัญชีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ 5107010113 6411220 
212096 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บุคคลธรรมดา 2102040103 6411220 
212097 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย นิติบุคคล 2102040106 6411220 
213010 วัสดุส านักงาน 5104010104 6411230 
213020 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5104010104 6411230 
213030 วัสดุงานบ้านและงานครัว 5104010104 6411230 
213040 วัสดุก่อสร้าง 5104010104 6411230 
213050 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5104010104 6411230 
213060 วัสดุเชื้อเพลิง 5104010110 6411230 
213070 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 5104010110 6411230 
213080 ค่าแก๊ส 5104010110 6411230 
213090 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5104010104 6411230 
213100 วัสดุการเกษตร 5104010104 6411230 
213110 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5104010104 6411230 
213120 วัสดุเครื่องแต่งกาย 5104010104 6411230 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 65       จาก  67 

 

รหัสหมวดเงิน ชื่อหมวดเงิน รหัส GL รหัสแหล่งเงิน 
ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

213130 วัสดุกีฬา 5104010104 6411230 
213140 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5104010104 6411230 
213150 วัสดุสนาม 5104010104 6411230 
213160 วัสดุการศึกษา 5104010104 6411230 
213170 วัสดุส ารวจ 5104010104 6411230 
213180 วัสดุ 5104010104 6411230 
213190 ค่าครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ 5104030206 6411230 
213200 วัสดุฝึกอบรม (บุคลากร) 5102010199 6411230 
213210 วัสดุฝึกอบรม(บุคคลภายนอก) 5102030199 6411230 
213220 วัสดุ-ในการประชุมฯ 5104030207 6411230 
221010 ค่าไฟฟ้า 5104020101 6411240 
221020 ค่าโทรศัพท์ 5104020105 6411240 
221030 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข 5104020107 6411240 
221040 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 5104020106 6411240 
221050 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 5104020106 6411240 
221060 ค่าน้ าประปา 5104020103 6411240 

ค่ำครุภัณฑ ์
311010 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1206010101 6411310 
311020 ครุภัณฑ์การศึกษา 1206110101 6411310 
311030 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1206020101 6411310 
311040 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1206030101 6411310 
311050 ครุภัณฑ์การเกษตร 1206050101 6411310 
311060 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1206070101 6411310 
311070 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1206040101 6411310 
311080 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1206090101 6411310 
311090 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1206120101 6411310 
311100 ครุภัณฑ์กีฬา 1206130101 6411310 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 66       จาก  67 

 

รหัสหมวดเงิน ชื่อหมวดเงิน รหัส GL รหัสแหล่งเงิน 
ค่ำครุภัณฑ ์

311110 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 1206140101 6411310 
311120 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1206100101 6411310 
311130 ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 1206160101 6411310 
311140 ค่าครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 5104030206 6411310 
311150 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1209010101 6411310 
311160 บัญชีค่าตัดจ าหน่ายสะสมโปรแกรมพิวเตอร์ 1209010103 6411310 
311170 ครุภัณฑ์โรงงาน 1206060101 6411310 
311180 บัญชีครุภัณฑ์ส ารวจ 1206080101 6411310 

สิ่งก่อสร้ำง 
321010 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1204010101 6411320 
321020 งานระหว่างก่อสร้าง 1211010101 6411320 
321030 ค่าสิ่งปลูกสร้าง 1205040101 6411320 

เงินอุดหนุน 
411000 เงินอุดหนุนทั่วไป 5107010101         
411010 เงินอุดหนุนทุนนักศึกษา 5107010199         
412000 เงินอุหนุนเฉพาะกิจ 5107010101         
412010 เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานอื่น 5107010199         
413000 เงินอุดหนุนทุนวิจัย 5104030216         
414000 พักเบิกเงินอุดหนุน 5107030101 -       
441000 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป 5107010101         

 
 
 
 
 
 

 



  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การเบิก-จ่าย เงินนอกงบประมาณผ่านระบบ 3D (ระบบบัญชี 3 มิติ) 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้  1 กรกฎาคม 2564      หน้า 67       จาก  67 

 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ  - นำมสกุล   นางนันทพร  มีชัย 

วันเกิด    24  มกราคม 2525 

สถำนที่เกิด   โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี 

สถำนที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขท่ี 35/1 ม.3 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 

ต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำน  นักวิชาการเงินและบัญชี 

สถำนที่ท ำงำนปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ประวัติกำรศึกษำ                       

พ.ศ.2546  ส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี 

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี 

  พ.ศ.2556  ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

 
 

 
 


