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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมา 

เนื่องดวยศาสนาพุทธเปนศาสนาประจําชาติไทย คนไทยรอยละ 94.60 นับถือพระพุทธศาสนา (ขอมูล

จากสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2561,สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร) ประเพณไีทยที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีมากมาย เชน การอุปสมบท ประเพณี

แหเทียนพรรษา เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประเพณีทอดกฐิน จะมีการสืบตอกันมายาวนานกวา 2,500 ป 

เนื่องจากมีความเชื่อวา เปนบุญประเพณีที่ไดอานิสงสย่ิงใหญ เพราะเปนกาลทาน แปลวา “ถวายตามกาล

สมัย” และไดชื่อวาสงเคราะหพระสงฆที่ปฏิบัติชอบสืบตอพระพุทธศาสนา มีกําหนดทําไดเพียงปละครั้ง และ

ตองทําภายในกําหนดเวลาหนึ่งเดือน ตามพุทธบัญญัติ คือตั้งแตวันแรม 1 ค่ําเดือน 11 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ํา 

เดือน 12  

มหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ภายใตการกํากับดูแลของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การใหบริการวิชาการ การวิจัยและการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึง

ความสําคัญของการสืบทอดประเพณีการทอดกฐิน จึงไดกําหนดเปนกิจกรรมหนึ่งในแผนยุทธศาสตรดานความ

รับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)(แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556-2559) ซึ่งมี

เปาประสงคหลักเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน ซึ่งเมื่อถึงกําหนดกฐินกาล มหาวิทยาลัยจะขอรับ

พระราชทานผาพระกฐินเพ่ือนําไปทอดถวายแกพระสงฆ ที่อยูจําพรรษาครบถวนตลอดไตรมาส ณ พระอาราม

หลวงตาง ๆ เพื่อทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรมและสืบสานธรรมเนียมประเพณีที่ดทีางพุทธศาสนาใหคงอยู ตลอดจน

เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปไดรวมกันบําเพ็ญทานตามฤดูกาล และนํา

หลักธรรมไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต  

การจัดงานกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

นับตั้งแตป พ.ศ. 2520 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ.2562) รวมระยะเวลา 42 ป โดยไดนําผาพระกฐินพระราชทานไป

ทอดถวายยังพระอารามหลวงตาง ๆ ในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

รวมท้ังจังหวัดอันเปนที่ตั้งของวิทยาเขตในสวนภูมิภาคดังนี้ 

คร้ังที่ 1  ป พ.ศ.2520 วัดดาวดึงษารามวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 2  ป พ.ศ.2521 วัดอมรนิทรารามราชวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 3  ป พ.ศ.2522  วัดอมรนิทรารามราชวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 4  ป พ.ศ.2523  วัดสัตตนารถปรวิัตรวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 

คร้ังที่ 5  ป พ.ศ.2524 วัดชิโนรสารามวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 6  ป พ.ศ.2525 วัดเสนหาวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

คร้ังที่ 7  ป พ.ศ.2526 วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
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คร้ังที่ 8  ป พ.ศ.2527  วัดพระยาทําวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 9  ป พ.ศ.2528 วัดบุปผารามวรวิหาร เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 10 ป พ.ศ.2529  วัดหิรัญรจูีวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 11 ป พ.ศ.2530 วัดพระยาทําวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 12 ป พ.ศ.2531 วัดดุสิตารามวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 13 ป พ.ศ.2532 วัดดุสิตารามวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 14 ป พ.ศ.2533 วัดราชสิทธิธารามวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 15  ป พ.ศ.2534 วัดอินทาราม เขตธนบุรี กรงุเทพมหานคร 

คร้ังที่ 16  ป พ.ศ.2535 วัดราชผาติการามวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 คร้ังที่ 17  ป พ.ศ.2536 วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

 คร้ังที่ 18  ป พ.ศ.2537 วัดสุวรรณารามวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

 คร้ังที่ 19  ป พ.ศ.2538 วัดอมรนิทรารามราชวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

 คร้ังที่ 20  ป พ.ศ.2539 วัดดาวดึงษารามวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรงุเทพมหานคร 

 คร้ังที่ 21  ป พ.ศ.2540 วัดพระแทนดงรังวรวิหาร อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 

 คร้ังที่ 22  ป พ.ศ.2541 วัดอมรนิทรารามราชวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 23  ป พ.ศ.2542 วัดชนะสงครามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 24  ป พ.ศ.2543 วัดวรนาถบรรพตวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 

คร้ังที่ 25  ป พ.ศ.2544 วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 26  ป พ.ศ.2545 วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 27  ป พ.ศ.2546 วัดมหรรณพารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 28  ป พ.ศ.2547 วัดนรนาถสุนทริการามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 29  ป พ.ศ.2548 วัดเสนหาวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

คร้ังที่ 30  ป พ.ศ.2549 วัดบุปผารามวรวิหาร เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 31  ป พ.ศ.2550 วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 32  ป พ.ศ.2551 วัดกาญจนสิงหาสนวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 33  ป พ.ศ.2552 วัดบวรมงคลราชวรวิหาร เขตบางพลัด กรงุเทพมหานคร 

คร้ังที่ 34  ป พ.ศ.2553 วัดคูหาสวรรควรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 35  ป พ.ศ.2554 วัดภคินีนาถวรวิหาร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 36  ป พ.ศ.2555 วัดพระงามวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

คร้ังที่ 37  ป พ.ศ.2556 วัดเสนหาวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

คร้ังที่ 38  ป พ.ศ.2557 วัดพระงามวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

คร้ังที่ 39  ป พ.ศ.2558 วัดกาญจนสิงหาสนวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

คร้ังที่ 40  ป พ.ศ.2559 วัดเสนหาวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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คร้ังที่ 41  ป พ.ศ.2560 วัดพระงามวรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

คร้ังที่ 42  ป พ.ศ.2561 วัดกาญจนสิงหาสนวรวิหาร เขตตลิ่งชัน กรงุเทพมหานคร 

 คร้ังที่ 43  ป พ.ศ.2562 วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

 คร้ังที่ 44  ป พ.ศ.2563   วัดนวลนรดิศ วรวิหาร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

(แหลงท่ีมา : กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ,2561) 

เดิม การออกใบเสร็จรับเงินกฐินพระราชทานนั้น การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงินและการออก

หนังสือขอบคุณ เปนระบบ Manual (เขียนดวยมือ) การทํารายละเอียดผูรวมทําบุญตองนํารายชื่อผูรวมทําบุญ

มาจัดพิมพรายงานอีกครั้งดวยระบบ Manual ทําใหเกิดการทํางานซ้ําซอน การคนหาขอมูลผูรับบริจาค     

(เลมท่ี/เลขที่ใบเสร็จ) ทําไดไมสะดวก การออกหนังสือขอบคณุ งานธุรการ กองคลัง จะตองรอรับใบเสร็จรับเงิน

ฉบับจริงพรอมที่อยูผูรวมทําบุญจากงานการเงินกอน แลวทางงานธุรการ จะเปนผูออกหนังสือขอบคุณโดยจะ

เขียนดวยลายมือ แลวทําการสงหนังสือไปใหผูรวมทําบุญทางไปรษณีย ทําใหผูรวมทําบุญไดรับหลักฐานเพื่อ

นําไปลดหยอนภาษีลาชา เน่ืองจากการทํางานหลายขั้นตอน แตเม่ือมีการพัฒนางานการออกใบเสร็จรับเงินโดย

โปรแกรมระบบฐานขอมูลพิมพใบเสร็จตอเนื่อง การบันทึกขอมูลทําเพียงครั้งเดียว ทําใหการทํางานเปนไปดวย

ความราบรื่น ครบถวน ถูกตอง รวดเร็ว การคนหาขอมูลผูรวมทําบุญไดสะดวก สามารถเรียกดูรายการสรุป

ยอดเงินตาง ๆ ทําใหการทํางานโปรงใส ตรวจสอบได ถึงแมการรับเงินและการออกใบเสร็จรับเงินพิธีถวาย   

ผาพระกฐินพระราชทาน จะจัดข้ึนปละ 1 คร้ัง แตจะมีผูรวมทําบุญเปนจํานวนมาก ซึ่งภายในระยะเวลากอน

วันพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานประมาณ 2-3 เดอืน ผูปฏิบัติงานซึ่งมีภาระงานหลักอยูแลว จะมีภาระงาน

ที่เพิ่มข้ึน แตเมื่อมีการนําโปรแกรมระบบฐานขอมูลพิมพใบเสร็จตอเนื่องมาใช สามารถลดภาระงานไปไดอยาง

มาก สามารถนําสงเงินไดเสร็จสิ้นวันตอวัน 

วัตถุประสงค 

 1.  เพื่ อเปนมาตรฐานในการป ฏิบั ติงาน รับ เงินและนํ าส ง เงินพระกฐินพระราชทานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดอยางถูกตอง ครบถวน และรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 2. เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการสืบคนขอมูลเก่ียวกับเงินถวายผาพระกฐินพระราชทาน   

 3. เพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานที่แสดงรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน เปนลาย

ลักษณอักษร ทําใหผูอื่นสามารถปฏิบัติงานแทนไดอยางตอเนื่องราบร่ืน และเปนไปดวยความถูกตอง  

 

ขอบเขต 

  

การรับเงินและนําสงเงนิพิธีถวายผาพระกฐนิพระราชทาน มีขอบเขตดังนี้ 
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1. ศึกษาเก่ียวกับการจัดทําโปรแกรม การนําเขาขอมูล การออกใบเสร็จรับเงิน การทําใบนําสงเงินรวม

ทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

 2. ศึกษาปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

 
คาํจํากดัความ 

 

 งานกฐินพระราชทาน  หมายถึง  พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 กองคลัง   หมายถึง กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล 

 กองบริหารงานทั่วไป หมายถึง กองบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเร่ียไร หมายถึง เขาไปชวยเหลือโดยมีสวนรวมในการจัดใหมีการเรี่ยไร

ในฐานะเปนผูรวมจัดใหมีการเรี่ยไร หรือเปนประธาน กรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา 

หรอืในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 

 หนวยงานของรัฐ  หมายถึง สวนราชการหรือหนวยงานท่ีอยูในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับทั้ง

ในราชการสวนกลาง ราชการสวน ภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 

 เจาหนาท่ีของรัฐ  หมายถึง ขาราชการ พนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐ 

 กคร.จังหวัด  หมายถึง คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 กองคลัง จัดตั้งขึ้นตามราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร(ฉบับที่6) 

พ.ศ. 2503 ตามมาตรา 4 ซึ่งเห็นควรใหมีเลขาธิการมหาวิทยาลัย มาปฏิบัติหนาท่ีควบคุม การทะเบียนสถิติ

ควบคุมการบัญชี ตรวจตราดูแลการเงินและการพัสดุ รวมท้ังเปนผูชวยอธิการบดี ในกิจการทั่วไปของ

มหาวิทยาลัยตามที่ไดรับมอบหมาย ตอมา สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ณ วันท่ี 

14 ธันวาคม พ.ศ. 2512 เร่ืองการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งทําใหมีการปรับเปลี่ยนเลขาธิการ

มหาวิทยาลัย มาเปนกองคลัง โดยสังกัดอยูภายใต สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวยหนวยงานยอย 3 แผนก 

คือ แผนกบัญชี แผนกการเงิน และแผนกพัสดุ ตอมากองคลังสังกัดสํานักงานอธิการบดี ภายใตการกํากับดูแล

ของรองอธิการบดีฝายคลังและสินทรัพย ไดมีการปรับโครงสรางการแบงหนวยงานภายในกองตามแหลงเงิน 

ดังน้ี 

 

1. งานงบประมาณ   ดานเงินงบประมาณแผนดิน 

2. งานการเงิน   ดานเงนิงบประมาณแผนดิน 

3. งานบัญช ี  ดานเงินงบประมาณแผนดิน 

4. งานเงินรายได  กํากับดูแล งบประมาณ การเงนิและบัญชี ดานเงินรายได 

5. งานพัสดุ  กํากับดูแลงานพัสดุ 

6. งานธุรการ  รับผิดชอบงานบรหิารท่ัวไปของกองคลัง 

  

จนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองคลังไดปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมใหสอดคลองและเปนไปตาม

นโยบายและการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายการ

คลังและสินทรัพยเชนเดิม ประกอบดวย 

1. งานบริหารงบประมาณ (Fund Management Section) 

2. งานบริหารพัสดุ (Material Management Section) 

3. งานการเงิน (Finance Section)  

4. งานบัญชี (Account Section) 

5. งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ (Managerial Account and System Development Section) 

 

 ปจจุบัน กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงสรางการบริหารดังตอไปนี้ 
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โครงสรางการบริหารของกองคลัง 

 

 

 

 

(แหลงที่มา: กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ,2560) 

 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีรองอธิการบดีฝายการคลัง เปนผูกํากับดูแล  มี

ผูอํานวยการกองคลัง เปนผูบริหารสูงสุด และมีหัวหนางาน เปนผูดูแลรับผิดชอบในแตละงาน และรับนโยบาย

ของผูบริหาร มา ถายทอดแกเจาหนาที่ในแตละหนวยงาน เพ่ือใหกองคลัง สามารถดําเนินงานตาง ๆ ที่ไดรับ

มอบหมายไดอยางเปนระบบ มีคุณภาพและสําเร็จลลุวงไปไดดวยดี  

กองคลัง มีหนาท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการใหบริการดานการคลัง ครอบคลุมถึงการบริหารเงิน

งบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ การขออนุมัติเงินประจํางวด บริหาร ควบคุมการรับ – จายเงิน 

การจัดทําฎีกา จัดทําทะเบียนบัญชีและรายงานเงินตาง ๆ ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  การ

จัดทํางบการเงิน ใบสําคัญรับเงิน – จายเงิน ควบคุมเกี่ยวกับงานพัสดุของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้กองคลัง ยัง

มี พนัธกิจครอบคลุมถึงเร่ืองตอไปนี้    

 

1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายดานบรกิารจัดการดานการคลังของมหาวิทยาลัย 

2. จัดวางระบบงานคลังและพัสดตุามเกณฑนโยบายท่ีกําหนด 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั

งานบรหิาร

งบประมาณ
งานบรหิารพสัดุ งานการเงิน งานบญัชี

งานบญัชีบรหิาร

และพฒันาระบบ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั

วิเคราะหและบริหาร

งบประมาณ ควบคุม 

เรงรัดและตดิตาม

งบประมาณ บริหาร

ความเสี่ยงและประกัน

คุณภาพ 

จัดหา จดัซ้ือพัสดุ 

ตอรองราคา ควบคุม 

บริหารสัญญา 

สินทรัพยถาวร และ

คลังวัสดุ 

การเงินรับ การเงิน

จาย เบิกจายงบ

บุคลากร ตรวจสอบ

ฎีกา เบิกจาย

บําเหน็จบํานาญ 

ภาษี สวัสดิการ  

ระบบ MU-ERPบัญชี

รับ-จาย ตรวจสอบ

เอกสารและเสนอ

อนุมัติเบิกจาย ระบบ

สินทรัพยถาวร บญัชี

แยกประเภท งบ

การเงิน 

บัญชีบริหาร MU-

ERP Support Unit 

สารสนเทศเพ่ือ

ออกแบบและพัฒนา

ระบบ งานบริหาร

ทั่วไป 
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3. เปนหนวยงานสนับสนุนดานการเงินและการคลังใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

4. การกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการคลังใหหนวยงานมีความเปนอิสระและคลองตัว ใน

การบรหิารจัดการเพ่ือใหบรรลุผลตามพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน 

5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารขอมูลดานงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ให

เปนประโยชนในการควบคุมและการบริหารจัดการเพื่อวิเคราะหและประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร    

 

วิสัยทัศนกองคลัง 

“เปนหนวยงานสงเสริม สนับสนุนและใหบริการดานการคลังและทรัพยสินอยางมีระบบ และเปน

ศูนยกลางระบบสารสนเทศดานการคลงัที่ถูกตอง ครบถวน เชื่อถือได รวดเร็วและทันสมัย” 

ภารกิจกองคลัง 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการใหบริการดานการ

คลัง ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารเงินงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ

ของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

- การขออนุมัติเงนิประจํางวด 

- ควบคุมการบริหารเงนิงบประมาณ 

- ควบคุมเงินนอกงบประมาณ 

- ควบคุมการรับ – จายเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณ 

- ควบคุมการกอหนี้ผูกพันและการจัดทําฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอก

งบประมาณ 

- ควบคุมการจัดทําทะเบียนบัญชี และรายงานการเงินตาง ๆทั้งเงินงบประมาณแผนดินและเงินนอก

งบประมาณ 

- จัดทํางบการเงินประจําเดือน 

- ใบสําคัญรับเงนิ จายเงนิงบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ 

- จัดเก็บรักษาตัวหลักทรัพย ตราสารและเอกสารการเงิน  

- ควบคุมดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุของมหาวิทยาลัย 
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                                    โครงสรางการบริหารงานการเงิน

 

งานการเงิน กองคลัง มีหัวหนางานการเงิน เปนผูกํากับดูแล ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ในหนวยงาน 

งานการเงินแบงออกเปน 4 หนวยงานยอย ประกอบดวย หนวยการเงินรับ หนวยการเงินจาย หนวยฎีกา

เบิกจายและเงินเดือน และหนวยบําเหน็จบํานาญ ซึ่งจะแบงงานตามความเหมาะสม และความคลองตัว  งาน

การเงินมีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการรับ-จายเงิน ตรวจสอบเอกสารใหถูกตองตามกฎระเบยีบ ขอบงัคับ 

ประกาศและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การจัดทําฎีกาเงินเดือนและเงินอื่น ๆของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี 

ตรวจสอบฎีกาเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดูแลการเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญและเงิน

อ่ืนของขาราชการบํานาญ  พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทํางานเพื่อความ

สะดวกคลองตัว รวมทั้งเปนที่ปรึกษา แนะนํา  แกไขปญหาใหแกสวนงานตาง ๆ เพ่ือใหการทํางานดําเนินไปได

อยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ 

 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 

ชื่อตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญช ี

หนาที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบัตงิานดานการเงนิและบัญชี และปฏิบตัิงานหนาที่อ่ืนท่ีเกี่ยวของและไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ัวไป 

 ปฏิบัตงิานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี จัดทาํฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจาย ตรวจสอบความถูก

ตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณ

ประจําเดือน จัดทําประมาณการรายไดรายจายประจําป พรอมทั้งจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดําเนินการเก่ียวกับ

หวัหนา้งานการเงิน

การเงินรบั การเงินจ่าย ฎีกาเบิกจ่าย
บาํเหน็จ

บาํนาญ
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งานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ

รายจาย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

การปฏิบัติงานในหนาท่ีนักวิชาการเงนิและบัญชี ของผูจัดทํานั้น มีบทบาทและหนาที่โดยสังเขปดังนี้ 

1. ตรวจสอบขอมูลและจัดทําฎีกาเบิกจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน เงินกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ ของขาราชการสังกัดสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

นครสวรรค 

2. ตรวจสอบขอมูลและรวบรวมฎีกาเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน เงินกองทุน

บําเหน็จบํานาญขาราชการ ของขาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใหกองทรัพยากรบุคคล สงขอมูลไป

เบิกจายตรงกรมบัญชีกลาง 

3. จัดทําเช็คและใบสําคัญจาย เพ่ือจายชําระหนี้ตาง ๆของขาราชการและลูกจางประจําของ

มหาวิทยาลัยมหิดล เชน สหกรณออมทรัพย ธนาคารออมสิน  ฯลฯ 

4. จัดทําขอมูลกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัยที่

ประสงคจะนําสงเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.)ตอ ในระบบ MCS-WEB 

5. จัดทํา รวมรวม ตรวจสอบขอมูลและนําสงเงินช.พ.ค.และ เงินช.พ.ส.ในแตละเดือน 

6.ตรวจสอบและจัดทําเอกสารเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล คาตรวจสุขภาพประจําปของ

พนักงานสวนงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค 

7 .คํ าน วณ ตรวจสอบ และนํ าส ง เ งิ นชดใชทุ นกรณีผิ ดสัญญาลา ศึกษาของข าราชการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

8.เปนกรรมการกฐินพระราชทาน  ออกในเสร็จรับเงินและสรุปทําใบนําสงเงิน เปนกรรมการรักษาเงิน 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑในการนําสงเงินถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

คูมือปฏิบัติงานการรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงินและการนําสงเงินพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งการดําเนินงานรับเงินพระกฐินพระราชทานท่ีจัดขึ้นเปนประจําทุกป เพื่อเปนแนวทาง

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ สามารถปฏิบัติงานไดสะดวก รวดเร็ว ถูกตองนั้น ดําเนินการโดยมี

หลักเกณฑดงันี้ 

1. หลักเกณฑการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ 

 อาศัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการเร่ียไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 โดยปรับปรุง

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรทางราชการ พ.ศ. 2539 ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ในระเบียบนี้ไดระบุ

ไววา การเร่ียไร หมายความวา การเก็บเงนิหรือทรพัยสิน โดยขอรองใหชวยออกเงิน หรือทรัพยสินตามใจสมัคร  

และใหหมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการ ซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายวา

มิใชเปนการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการธรรมดา แตเพ่ือรวบรวมเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาทั้งหมดหรือ

บางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย 

 ตัวอยาง  การเก็บเงินหรือทรัพยสิน โดยขอรองใหชวยออกเงินหรือทรัพยสินตามใจสมัคร เชน การ

ทําบุญทอดกฐิน การทําบุญทอดผาปา และการจัดการแขงขันกอลฟ โบวลิ่ง แรลลี่ เดิน-ว่ิง มาราธอน ฯลฯ ซึ่ง

มีการจัดจําหนายบัตรและกําหนดราคาบัตรที่จําหนายไวเปนจํานวนท่ีแนนอน รวมทั้งการขอรับบริจาคเพื่อ

สมทบทุนกอสรางสํานักงาน จัดซื้อวัสดุอุปกรณสํานักงาน จัดซื้อเครื่องมือแพทย ตลอดจนการขอรับบริจาค   

อ่ืน ๆ เพ่ือนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดรับไปใชตามวัตถุประสงคที่หนวยงานของรัฐกําหนดขึ้น เปนตน การให

หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการ ซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายวามิใชเปน

การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการธรรมดา แตเพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาทั้งหมดหรือ

บางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย เชน การขายเสื้อผา การเชาวัตถุมงคล หรือสิ่งของอ่ืน ๆ เพื่อ

รวบรวมเงินท้ังหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการตามวัตถุประสงคท่ีขอเรี่ยไร หนวยงานของรัฐจัดใหมีการเร่ียไร

หรอืเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรมิได เวนแต เปนการเร่ียไรตามขอ 19 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 หรอืไดรับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณี  

 ตามหมวด 4 บททั่วไป ขอ 6 หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการ

เรี่ยไรมิได เวนแตเปนการเร่ียไร ตามขอ19 หรือไดรับอนุมัติจาก กคร.หรือ กคร.จังหวัด แลวแตกรณ ีทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ หนวยงานของรัฐซึ่งจะตองไดรับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมการเรี่ยไร นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุม การเร่ียไรแลวจะตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบน้ีดวย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ

ดังกลาวใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได 
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ตามหมวด 4 ขอ18 หลักเกณฑการเรี่ยไร การเร่ียไร หรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไรที่ กคร.

หรือ กคร.จังหวัดแลวแตกรณี จะพิจารณาอนุมัติใหตามขอ 6 ไดนั้นจะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 (1) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐนั้นเอง 

 (2) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชนแกการปองกันหรือพัฒนาประเทศ 

 (3) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน 

 (4) เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเร่ียไรแลว 

  

ตามหมวด 4 ขอ 19 การเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรดังตอไปนี้ ใหไดรับยกเวนไม

ตองขออนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณี 

 (1) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเร่ียไรได 

 (2) เปนการเรี่ยไรท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการเพื่อชวยเหลือผูเสียหายหรือ

บรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใด ที่สําคัญ 

 (3) เปนการเรี่ยไรเพ่ือรวมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐินพระราชทาน 

 (4) เปนการเร่ียไรตามขอ 18 (1) หรือ (3) เพื่อใหไดเงินหรือทรัพยสิน ไมเกินจํานวนเงินหรือมูลคา

ตามที ่กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 (5) เปนการเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรตามขอ 18 (4) ซึ่ง กคร. ไดประกาศใน                   ราช

กิจจานุเบกษายกเวนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไมตอง ขออนุมัติ 

 (6) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ีไดรับอนุมัติหรือ ไดรับยกเวนในการขออนุมัติตาม

ระเบียบนี้แลว 

  

ตามหมวด 4 ขอ 20 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตามขอ 19 ใหจัดใหมี

การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร ใหหนวยงาน ของรัฐดําเนนิการดังตอไปนี้ 

 (1) ใหกระทําการเร่ียไรเปนการทั่วไป โดยประกาศหรอืเผยแพรตอสาธารณชน 

 (2) กําหนดสถานที่หรอืวิธีการที่จะรับเงนิหรือทรัพยสินจากการเร่ียไร 

 (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกครั้ง เวนแตโดยลักษณะแหง

การเร่ียไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ก็ใหจัดทําเปนบัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินนั้นไว

เพื่อใหสามารถตรวจสอบได 

 (4) จัดทําบัญชีการรับจายเงนิหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไร ตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน

เกาสิบวันนับแตวันท่ีสิ้นสุดการเร่ียไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เปนการเร่ียไรที่กระทําอยางตอเนื่องและปด

ประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐที่ไดทําการเรี่ยไรไมนอยกวาสามสิบวันเพื่อใหบุคคล
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ทั่วไปไดทราบและจัดใหมีเอกสารเก่ียวกับการดําเนินการเร่ียไรดังกลาวไว ณ สถานท่ีสําหรบัประชาชนสามารถ

ใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารของราชการดวย 

 (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอมทั้งสงบัญชีตาม (4) ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดจัดทําบัญชีตาม (4) แลวเสร็จ หรือในกรณีท่ีเปนการเร่ียไรที่ไดกระทําอยางตอเนื่องให

รายงานการเงินพรอมทั้งสงบัญชีดังกลาวทุกสามเดือน 

  
ตามหมวด 4 ขอ 21 ในการเร่ียไรหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร หามมิใหหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (1) กําหนดประโยชนท่ีผูบริจาคหรือบุคคลอื่นจะไดรับซึ่งมิใชประโยชน ท่ีหนวยงานของรัฐไดประกาศ

ไว 

 (2) กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจํานวนหรือมูลคาที่แนนอน เวนแตโดยสภาพ

มีความจําเปนตองกําหนดเปนจํานวนเงินที่แนนอน เชน การจําหนายบัตรเขาชมการแสดงหรือบัตรเขารวมการ

แขงขัน เปนตน 

 (3) กระทําการใดๆ ท่ีเปนการบังคับใหบุคคลใดทําการเร่ียไรหรือบริจาค หรือกระทําในลักษณะที่ทําให

บุคคลนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรหรือบริจาคไมวา

โดยทางตรงหรือทางออม 

 (4) ใหเจาหนาที่ของรัฐออกทําการเร่ียไร หรือใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคล

อ่ืนออกทําการเร่ียไร 

  

ตามหมวด 4 ขอ 22 เจาหนาที่ของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่

ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเร่ียไรซึ่งมิใชหนวยงาน

ของรัฐจะตองไมกระทําการดังตอไปนี้ 

 (1) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเร่ียไร ไมวาจะเปนการโฆษณาดวยสิ่งพิมพ

ตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือสื่ออยางอ่ืน หรือดวยวิธีการอื่นใด 

 (2) ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวย ทําการเร่ียไรให หรือกระทําใน

ลักษณะที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นตอง ตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่

จะไมชวยทําการเร่ียไรใหได ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

2. ความหมายและประเภทของกฐิน 

กรมการศาสนา (2560) ไดกลาวถึงประเภทของกฐินไววา ปจจุบันมีการแบงกฐินออกเปน 3 ประเภท

ไดแก 
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1. กฐินหลวง หมายถึง เปนพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยผูทรงเปนพุทธมามกะและเอกอัคร

พุทธศาสนูปถัมภกเสด็จพระราชดําเนินถวายผาพระกฐินดวยพระองคเองหรือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให

สมเด็จพระราชินี,พระราชโอรส,พระราชธิดา เสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค

รวมท้ังพระกฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหพระบรมวงศานุวงศ ,ราชสกุล,องคมนตรีหรือผู ท่ีทรง

พระราชดําริเห็นสมควรนําไปถวายยังพระอารามหลวงสําคัญ 16 พระอารามที่สงวนไวไมใหมีการขอ

พระราชทานคอื 

 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 พระอาราม  

 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

 2. วัดอรุณราชวราราม 

 3. วัดราชโอรสาราม 

 4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 

 5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

 6. วัดบวรนิเวศวิหาร 

 7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

 8. วัดสุทัศนเทพวราราม 

 9. วัดราชาธิวาส 

 10. วัดมกุฏกษัตริยาราม 

 11. วัดเทพศิรนิทราวาส 

 12. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ 

จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 พระอาราม 

 13. วัดพระปฐมเจดีย อําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 พระอาราม 

 14. วัดนิเวศธรรมประวัติ อําเภอบางปะอิน 

 15. วัดสุวรรณดาราราม อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 1 พระอาราม 

 16. วัดพระศรีรตันมหาธาตุ อําเภอเมืองพิษณุโลก 

 

2. กฐินพระราชทาน คือกฐินท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทาน

ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกร สมาคม มูลนิธิ บริษัท และประชาชนท่ัวไป ขอรับพระราชทานอัญเชิญไป

ถวายยังพระอารามหลวงตาง ๆ นอกจากพระอารามหลวงสําคัญ โดยกรมการศาสนาจะเปนผูรับผิดชอบจัดหา

ผาพระกฐินและบริวารพระกฐิน เมื่อถึงกําหนดกฐินกาลผูมีจิตศรัทธาก็ติดตอขอรับผาพระกฐินและบริวารพระ

กฐินจากกรมการศาสนาเพ่ือนําไปทอด ณ พระอารามท่ีขอรับพระราชทานไว เม่ือทอดถวายเรียบรอยแลว ผู
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ขอรับพระราชทานจะตองจัดทําบัญชีรายงานถวายพระราชกุศลในการถวายผาพระกฐินพระราชทานสงไปยัง

กรมการศาสนาเพ่ือจะไดจัดทําบัญชีรายชื่อผูขอรับพระราชทานผาพระกฐินสงไปยังสํานักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีเพ่ือแจงใหสํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท

เพื่อถวายพระราชกุศลตอไป 

  
3. กฐินท่ัวไป หรือท่ีเรียกวา "กฐินราษฎร" เปนการถวายผากฐินที่พุทธศาสนิกชนทั่วไป มีความ

ประสงคจะนําไปถวายแดพระสงฆที่จําพรรษาถวนไตรมาส ณ วัดใดวัดหนึ่งที่เปนวัดราษฎร (ไมใชพระอาราม
หลวง) ถาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ถวายผาพระกฐินแดพระสงฆท่ีจําพรรษาถวนไตรมาสในวัด
ราษฎรเรียกวา "พระกฐินตน" 
 

(แหลงท่ีมา: กรมการศาสนา ,2560) 
 

 
3. หลักเกณฑในการรับเงินกฐินพระราชทาน  
 
ในการรับเงินกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล ไดอาศัยระเบียบกระทรวงการศึกษาธิการ วา

ดวยการรับเงนิหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ.2552  หมวด1 การรบัเงินหรือทรัพยสิน สวนท่ี 
1 บททั่วไป ขอ 6 การรับเงินหรือทรัพยสินของสถานศกึษาใหรับบริจาคไวภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ตองพิจารณาผลดีผลเสียและประโยชนที่สถานศึกษา จะพึงไดรับ 

(2) ตองเปนการบริจาคดวยความสมัครใจและไมเปนไปเพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชนหรือมีเงื่อนไข
ผูกพันที่จะใหประโยชนตอผูใดโดยเฉพาะ 

(3) ใหคํานึงถึงประโยชนและภาระที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาทั้งในปจจุบันและอนาคต 

ตามระเบียบกระทรวงการศึกษาธิการ วาดวยการรับเงินบริจาคของสถานศึกษาตามขอ 6 สวนที่ 2
การรับเงินบริจาค ขอ 8 การรับเงนิบริจาคของสถานศึกษาตามขอ 6 ใหรับไดดังตอไปนี้ 

(1) เงนิสด เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงนิ หรอื ธนาณัติ 

(2) รับเงินสดผานธนาคาร  การรับเงินสดผานธนาคาร ใหผูบริจาคสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินผาน
ธนาคารใหแกสถานศึกษาโดยเร็ว 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 9 การรับเช็คธนาคารทุกกรณีตองมีลักษณะและเงื่อนไข

ดังตอไปนี้ 

(1) เปนเช็คของธนาคารและตองมิใชเช็คโอนสลักหลัง 

(2) เปนเช็คธนาคารท่ีมีรายการครบถวนตามมาตรา 988 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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(3) เปนเช็คธนาคารท่ีออกในวันท่ีนําเช็คนั้นมาชําระหรือเปนเช็คท่ีลงวันที่กอนรับชําระไมเกินเจ็ดวัน 

(4) เปนเช็คขีดครอม สั่งจายเงินแกสถานศึกษาและขีดฆาคําวา “ผูถือ”ออก 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 10 เงนิบริจาคตามระเบียบนี้ ผูบรจิาคจะระบุวัตถุประสงคแหง

การบรจิาคดวยหรือไมก็ได 

การปฏิบัติงานในสวนของมหาวิทยาลัย ผูมีจิตศรัทธาที่มีความจํานงจะรวมทําบุญสมทบพิธีถวายผา

พระกฐินพระราชทาน สามารถสงเงินทําบุญไดหลายชองทาง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

 - เงินสด  โดยนําสงมาที่งานการเงิน กองคลงั ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลหรือตูรับ

บรจิาคท่ีตั้งอยูตามหนวยงานตาง ๆ  

 - ธนาณัติ สั่งจาย ปณ.พุทธมณฑล ในนาม หัวหนางานการเงิน กองคลัง 

 - เช็คธนาคาร โดยสั่งจายในนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล” 

 - โอนเขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาศาลายา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 

316-3-03952-2 ชื่อบัญชี “ มหาวิทยาลัยมหิดล ” 

 พรอมแนบสําเนาการนําฝากหรือการโอนเงิน และกรอกขอมูลดวยตัวบรรจงเพ่ือจะไดจัดสง

ใบเสร็จรับเงินเพื่อนําไปลดหยอนภาษีประจําปไดอยางถูกตอง สงมาที่โทรสาร หมายเลข 02-849-6199 หรือ

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail : mufinancialunit@mahidol.ac.th) 

4. หลักเกณฑในการออกใบเสร็จรับเงินรวมทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

ในการออกใบเสร็จรับเงินรวมทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล อาศัย

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และระเบียบกระทรวงการคลัง ดังตอไปนี้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การ

จายเงิน และการควบคุมดูแลการจายเงิน พ.ศ. 2551 หมวด 1 วิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิก

เงิน ขอ 2 วิธีการรับเงนิ ไดระบุไววา 

 ขอ 2.2 ใบเสร็จรับเงิน 

 ขอ 2.2.1 ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบที่มหาวิทยาลัย กําหนด และใหมีสําเนาติดไวกับเลมอยางนอย

หนึ่งฉบับ โดยพิมพหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงนิ เรียงกันไป 

 ขอ 2.2.2 การออกใบเสร็จรับเงินเลมเดียวกัน ใหออกตามลําดับเลขที่ และวันที่ตามปฏิทิน 

 ขอ 2.2.3 ใหมหาวิทยาลัย / สวนงาน จัดทําทะเบียนคมุใบเสร็จรบัเงิน 
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 ขอ 2.2.4 การจายใบเสร็จรับเงิน ใหหนวยงานภายในสวนงานหรือเจาหนาที่ เพื่อไปจัดเก็บหรือรับเงิน 

ใหพิจารณาจายในจํานวนที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับและสงคืนใบเสร็จรับเงิน

ทุกครั้ง 

 ขอ 2.2.5 ใบเสร็จรับเงนิเลมใด เม่ือไมมีความจําเปนตองใช ใหหนวยงานภายในสวนงานหรือเจาหนาท่ี 

ที่รับใบเสร็จรับเงนินั้น นําสงคืนงานคลังของสวนงาน / กองคลัง โดยเร็ว 

 ขอ 2.2.6 ใบเสร็จรับเงินเลมใด ที่ใชไมหมดในปงบประมาณ ใหปรุ เจาะรูหรือประทับตราเลิกใข และ

เมื่อขึ้นปงบประมาณใหม ใหเร่ิมตนใชเลมใหม 

 ขอ 2.2.7 หามแกไขจํานวนเงินในใบเสร็จรับเงิน ถาจํานวนเงินไมถูกตอง ใหยกเลิกใบเสร็จรับเงินนั้น 

และออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม 

 การแกไขใบเสร็จรับเงิน เชน แกไขชื่อผูชําระเงินหรือรายการอ่ืน ๆในใบเสร็จรับเงิน ใหขีดฆาและ

เขียนขอความใหมใหถูกตองทั้งตนฉบับและคูฉบับ โดยใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับการขีดฆานั้น หรือจะ

ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหมก็ได 

 การยกเลิกใบเสร็จรบัเงิน ใหยกเลิกทั้งตนฉบับและคูฉบับโดยติดไวกับเลมนั้น 

 ขอ 2.2.8 กรณีขอแกไขใบเสร็จรับเงินหลังปดบัญชีประจําวันแลว ใหแกไขไดเฉพาะรายการท่ีไมถือ

เปนสาระสําคัญ เชน ตัวสะกด ชื่อ ของผู รับเงิน โดยขีดฆา และเขียนใหมทั้งตนฉบับ และคูฉบับของ

ใบเสร็จรับเงินโดยใหผูรบัเงินลงลายมือชื่อและวัน เดือน ป ที่แกไขกํากับการแกไขนั้น 

 ขอ 2.2.9 ใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวยคอมพิวเตอรใหมีหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปและให

สวนงานกําหนดวีการควบคุมใบเสร็จรับเงนิ การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ใหรัดกุมสามารถตรวจสอบได 

 ขอ 2.2.10 ใหมหาวิทยาลัย / สวนงาน เก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งยังมิไดตรวจสอบไวในที่

ปลอดภัยไมใหสูญหาย หรือเสียหาย 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการนําสงคลัง พ.ศ.2562 หมวด 6 การรับเงินของสวนราชการ สวนที่ 1 ใบเสร็จรบัเงิน ไดระบุไววา 

 ขอ 69 ใบเสร็จรับเงิน ใหใชตามแบบที่กระทรวงการคลัง กําหนด และใหมีสําเนาเย็บติดไวกับเลม

อยางนอยหนึ่งฉบับ หรือตามแบบท่ีไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังใบเสร็จรับเงินท่ีออกดวย

คอมพิวเตอรใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 ขอ 70 ใบเสร็จรับเงิน ใหพิมพหมายเลขกํากับเลม และหมายเลขกํากับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุก

ฉบับ 
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 ขอ 71 ใหสวนราชการจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินไวเพื่อใหทราบ และตรวจสอบไดวาไดจัดพิมพ

ขึ้นจํานวนเทาใด ไดจายใบเสร็จรับเงินเทาใด เลขที่ใดถึงเลขที่ใด ใหหนวยงานใดหรือเจาหนาท่ีผูใดไป

ดําเนินการจัดเก็บเงินเมื่อวัน เดือน ปใด 

 ขอ 76 หามขูดลบเพ่ือแกไขเพ่ิมเติมจํานวนเงินหรือชื่อผูชําระเงินในใบเสร็จรับเงินหากใบเสร็จรับเงิน

ฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาด ใหขีดฆาจํานวนเงินและเขียนใหมทั้งจํานวนโดยใหผูรับเงินลงลายมือชื่อ

กํากับการขีดฆานั้นไว หรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินน้ันทั้งฉบับแลวออกฉบับใหม โดยใหนําใบเสร็จรับเงินที่

ขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับสําเนาใบเสร็จรับเงินในเลม 

 ขอ 77 ใหสวนราชการเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผนดินยังมิได

ตรวจสอบไวในท่ีปลอดภัย อยาใหสูญหายหรือเสียหายได และเมื่อไดตรวจสอบแลวใหเก็บไวอยางเอกสาร

ธรรมดาได 

 เมื่องานการเงิน กองคลัง  ไดรับเงินรวมทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ตามชองทางตาง ๆ 

แลว งานการเงิน กองคลัง จะทําการออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือใหผูรวมทําบุญสามารถนําไปเปนหลักฐานในการ

ลดหยอนภาษีประจําป โดยการใชโปรแกรมระบบฐานขอมูลกองคลัง พิมพใบเสร็จตอเนื่อง ซึ่งไดพัฒนาขึ้นในป

พ.ศ. 2560 โดยนายสนชัย บวรศกัดิ์ถาวร งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล (เดิม

การออกใบเสร็จรับเงินจะเปนการเขียนใบเสร็จเลมดวยลายมือ) ทําใหการออกใบเสร็จรับเงินมีรูปแบบท่ี

มาตรฐานและสะดวกรวดเร็วข้ึน พรอมทั้งสั่งพิมพหนังสือขอบคุณ รวบรวมสงใหทางงานธุรการกองคลัง เปนผู

จัดสงใหแกผูรวมทาํบุญตอไป 

 ตามประมวลรัษฎากร การเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เงินไดท่ียกเวนภาษีตามมาตรา 47 (7) (ข) 

เงินที่บริจาคเปนสาธารณประโยชนแกองคการหรือสถานสาธารณกุศลฯ สามารถนําใบเสร็จรับเงินการรวม

ทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานไปลดหยอนได ตามจํานวนเงินที่บริจาคจริงแตไมเกิน 10% ของเงินได

หลังหักคาลดหยอน ตามมาตรา 47 (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) แหงประมวลรัษฎากรแลว 

(แหลงที่มา: กรมสรรพากร ,2563) 

 

5. หลักเกณฑในการนําสงเงินรวมทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

การนําสงเงินรวมทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยมหิดล อาศัยประกาศ

มหาวิทยาลัยมหิดลและระเบียบกระทรวงการคลงั ดังตอไปนี้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การ

จายเงิน และการควบคุมดูแลการจายเงิน พ.ศ. 2551 หมวด 1 วิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการเบิก

เงิน ขอ 2 วิธีการรับเงิน ไดระบุไววา 
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ขอ 2.1 การรับเงิน 

ขอ 2.1.1 ใหมหาวิทยาลัย / สวนงานมอบหมายเจาหนาท่ีการเงิน หรือเจาหนาที่คนใดคนหนึ่ง หรือ

หลายคน ใหมีหนาที่จัดเก็บหรือรับเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน ใหผูชําระเงนิทุกครั้ง 

 ขอ 2.1.2 เมื่อสิ้นเวลารับเงินของผูปฏิบัติงาน ใหผูปฏิบัติงานท่ีมีหนาที่จัดเก็บหรือรับเงิน นําเงินที่

ไดรับพรอมสําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอ่ืนที่จัดเก็บในวันนั้นทั้งหมด สงตอเจาหนาที่การเงิน ของ

มหาวิทยาลัย/ สวนงาน บันทึกบัญชีรับในวันนั้น 

 ขอ 2.1.3 เจาหนาท่ีการเงิน ตองสงเอกสารและหลักฐานการรับเงินใหผูบันทึกบัญชีของมหาวิทยาลัย/ 

สวนงาน บันทึกบัญชีรับในวันนั้น 

 ขอ 2.1.4 เมื่อสิ้นวัน ใหผูรับเงินสรุปการรับ จํานวนเงินที่รับประจําวัน ตรวจสอบกับผูบันทึกบัญชีรับ

ในวันนั้นใหถูกตองตรงกัน กอนปดบัญชีประจําวัน 

 ขอ 2.1.5 ใหมหาวิทยาลัย / สวนงาน เก็บเอกสารหลักฐานการรบัเงินไว เพ่ือตรวจสอบตอไป 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการนําสงคลัง พ.ศ.2562 หมวด 6 การรับเงิน สวนท่ี 2 ไดระบุไววา 

 ขอ 81 ใหสวนราชการบันทึกขอมูลการรับเงินในระบบภายในวันที่ไดรับเงินประเภทใดท่ีมีการออก

ใบเสร็จรับเงินในวันหนึ่ง ๆ หลายฉบับ จะรวมเงินประเภทน้ันตามสําเนาใบเสร็จรับเงินทุกฉบับมาบันทึกเปน

รายการเดียวในระบบก็ได โดยใหแสดงรายละเอียดวาเปนเงินรับตามใบเสร็จเลขที่ใดถึงเลขที่ใดและจํานวนเงิน

รวมรับทั้งสิ้นเทาใดไวดานหลังสําเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทายในกรณีท่ีมีการรับเงินเปนเงินสดหรือเช็คหรือ

เอกสารแทนตัวเงินอ่ืน ภายหลังกําหนดเวลาปดบัญชีสําหรับวันนั้นแลว ใหบันทึกขอมูลการรับเงินนั้นในระบบ

ในวันทําการถัดไป 

 ขอ 82 เม่ือสิ้นเวลารับจายเงิน ใหเจาหนาท่ีผูมีหนาที่จัดเก็บหรือรับชําระเงิน นําเงินสดหรือเช็ค หรือ

เอกสารแทนตัวเงินอื่นที่ไดรับ พรอมกับสําเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารอ่ืนที่จัดเก็บในวันน้ันท้ังหมดสงตอ

เจาหนาที่การเงินของสวนราชการนั้น 

 ณ ส้ินวัน จะมีการรวบรวมเงนิรวมทําบุญ เพ่ือสรุปเงินนําสงเงินในแตละวันกับงานบัญชี กองคลัง โดย

มีเอกสารและขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

5.1.  หลักฐานการรับเงินรวมทําบุญ ซึ่งไดมาจากแหลงตาง ๆ ไดแก 

 5.1.1. สําเนาใบนําฝากเงิน (Pay-in) ที่เกิดจากการนําเงินสด , เช็คธนาคาร (โดยสั่งจายเช็คในนาม 

“มหาวิทยาลัยมหิดล”) และเงินธนาณัติ ที่เจาหนาที่การเงินไดรับประจําวัน รวบรวมนําฝากเขาบัญชี ธนาคาร
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ไทยพาณชิย จํากัด (มหาชน) สาขาศาลายา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 316-3-03952-2 ชื่อบัญชี 

“ มหาวิทยาลัยมหิดล ”  

 5.1.2. ไดรับสําเนาใบนําฝากเงิน (Pay-in) จากผูรวมทําบุญทั้งท่ีนํามาสงดวยตนเอง ,โทรสาร ,

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส (E-mail) ,ทางจดหมาย หรืออ่ืน ๆ 

 5.1.3. สลิปใบนําฝาก, หลักฐานการโอนเงินผาน Mobile banking และ Internet banking  

5.2.  ตรวจสอบยอดเงินรวมทําบุญในแตละวันจากขอมูลในโปรแกรมระบบฐานขอมูลกองคลัง กับ

หลักฐานการรับเงินรวมทําบุญในขอ 5.1 ถูกตองครบถวนแลว จึงดําเนินการดังนี้ 

 5.2.1. ทําการปดสมุดรายการในแตละวัน 

5.2.2. พิมพรายงานการรับสงเงิน (งานบัญชีลงนามผูรับเงินแลว เก็บไวเปนหลักฐานที่เจาหนาที่งาน

การเงิน) 

 5.2.3. พิมพใบนําสง (นําสงงานบัญชี กองคลัง)  

 5.2.4. บวกสลิป ยอดรวมของสําเนาใบเสร็จรับเงนิ (ใบสีเขียว) (นําสงงานบัญชี กองคลัง) 

5.2.5. งานบัญชี จะบันทึกบัญชี พรอมออกใบสําคัญรับเงินรายไดใหงานการเงินเก็บไวเปนหลักฐาน 

  

 งานการเงินพิมพใบเสร็จรับเงินพรอมหนังสือขอบคุณเรียบรอยแลว จะทําการแจงชื่อที่อยูใน

การจัดสงเอกสาร พรอมทั้งพิมพทะเบียนรับเงินเพ่ือเปนหลักฐานในการสงใบเสร็จรับเงินใหแกงานธุรการ กอง

คลัง เพ่ือลงนามรับ งานธุรการ กองคลัง จะทําการจัดสงใบเสร็จรับเงินและหนังสือขอบคุณแกผูรวมทําบุญพิธี

ถวายผาพระกฐินพระราชทานใหถูกตองตอไป 

  

 เมื่อใกลกําหนดวันพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน งานบัญชีจะรวบรวมยอดเงินทั้งหมด 

จัดทําเช็คสั่งจายชื่อวัดนั้น ๆ เพ่ือนําไปถวายในวันงานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน กรณีที่มีผูบริจาคเขา

มาภายหลังวันถวายผาพระกฐิน งานการเงิน จะทําการรับเงิน นําสงเงิน งานบัญชีจะรวบรวมจัดทําเช็คสั่งจาย

เพื่อนําสงวัดอีก1รอบ แตถามีการรับบริจาคหลังจากนั้น จะรวบรวมไวเพื่อนําสงในพิธีกฐินพระราชทานในป

ถัดไป 
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บทที่ 4 
วิธีการปฏิบัติงาน 

 การรับเงินรวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน และการนําสงเงินกฐินพระราชทาน ของงาน

การเงิน กองคลงั ถือเปนการสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการ

สืบทอดประเพณีทอดกฐิน เพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสืบสานธรรมเนียมประเพณีที่ดีทางพุทธศาสนา

ใหคงอยู ตลอดจนเพื่อใหผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปไดรวมกันบําเพ็ญทาน

ตามฤดูกาล และนําหลักธรรมไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต งานการเงิน กองคลัง ไดขอความรวมมือจาก      

นายสนชัย บวรศักดิ์ถาวร โปรแกรมเมอร งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ กองคลัง พัฒนาระบบการออก

ใบเสร็จรับเงินและหนังสือขอบคุณ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปไดอยางรวดเร็ว ถูกตองมีประสิทธิภาพ 

สามารถตรวจสอบได ซึ่งการปฏิบัติงาน จะมีข้ันตอนการปฏิบัติอยูหลายข้ันตอน ทั้งการบันทึกชื่อ ที่อยู ผูรวม

ทําบุญ การออกใบเสร็จรับเงิน การออกหนังสือขอบคุณ การปดสมุดรายวัน การนําสงเงิน และการสงออก

ใบเสร็จรับเงินและหนังสือขอบคุณ เปนอันเสร็จสิ้นกระบวนการ ซึ่งนํามาจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

(Flow chart) แบงตามขั้นตอนไดดังตอไปนี้ 

1. การรับเงินรวมทําบุญกฐินพระราชทาน 

2. การบันทึกขอมูลและการออกใบเสร็จรับเงิน 

3. การนําสงเงิน  
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ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

                                                                              

                                                                               

              

      

  

  

 

  

                                                                                         

                                                                                    สําเนา(1) สงงานบัญชี 

                                                                                   สําเนา(2) เก็บไวเปนหลกัฐาน 

                                                                      

                        ไมถูกตอง                    

                                                                  

                                                        ถูกตอง(ปดสมุดรายการประจําวัน) 

                                                                                                                                         

         งานบัญชี                                           2.พิมพทะเบียนรับเงนิ(สงงานธุรการ) 

                                                              3.พิมพใบรายงานรบัสงเงิน(งานการเงิน)    

 

      

 

 

  ตรวจสอบ 

      เร่ิม 

   จบ 

เช็ค 

เงนิสด

Pay-in

สลิปโอนเงิน 

  ตรวจสอบ 

โปรแกรม

ใบเสร็จรับเงิน

ตอเน่ือง 

พิมพหนังสือตอบ

ขอบคณุ(สงงาน

ธุรการ) 

พิมพใบเสร็จรับเงนิฉบับ

จริง (สงงานธุรการ) 

(ZCฉ 

.พิมพใบนาํสง(สง

งานบัญชี) 

รับเงนิ

บริจาค 

     ยกเลิก

ใบเสร็จรับเงนิ 

 เช็ค 

     วัด 
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1.การรับเงินรวมทําบุญกฐินพระราชทาน 

1.1. การรับเงินกฐินพระราชทาน ปจจุบันมีการรับเงินดังนี้ 

-  เงินสด (รวมถึงเงินจากธนาณัติ) 

- เช็คสั่งจาย มหาวิทยาลัยมหิดล 

- สําเนาใบนําฝาก (Pay-in)  

- หลักฐานการชําระเงินผานบริการ Mobile banking เขาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

 เลขที ่316-3-03952-2 ชื่อบัญชี “ มหาวิทยาลัยมหิดล ”  

1.2. การตรวจสอบ  

- เงินสด ตรวจนับใหครบถวนถูกตอง  

- กรณีนําเงินฝากธนาคาร หรือชําระเงินผานบริการ Mobile banking เขาธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) เลขที่ 316-3-03952-2 ชื่อบัญชี “ มหาวิทยาลัยมหิดล ” และมีการสงสําเนาการโอนเงินมาทาง

โทรสาร หรือ Email แลว ทางเจาหนาที่ จะตองตรวจสอบยอดเงิน วันที่ เวลาที่โอน กับ Statement ของบัญชี

มหาวิทยาลัยมหิดล วาถูกตองตรงกันหรือไม กอนทําการบันทึกขอมูลและออกใบเสร็จรับเงิน  

2. การบันทึกขอมูลและการออกใบเสร็จรับเงิน 

เมื่อเจาหนาที่งานการเงิน ไดรับเงินรวมทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน จากชองทางท่ีไดกลาว

มาในเบ้ืองตน และทําการตรวจสอบแลว จะปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

2.1. เร่ิมตนการเขาใชงานในโปรแกรมระบบฐานขอมูล พิมพใบเสร็จตอเนื่อง  

โปรแกรมระบบฐานขอมูล พิมพใบเสร็จตอเนื่อง จัดทําและพัฒนาข้ึนโดย นายสนชัย บวรศักดิ์ถาวร 

ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําขึ้น

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการออกใบเสร็จรบัเงิน ของงานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล 

เริ่มตนการใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูล พิมพใบเสร็จตอเนื่อง การรับเงินรวมทําบุญพิธีถวายผากฐิน

พระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล 

- เขา Website กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/fa/  

- เลือก E-service 

- เลือก ฐานขอมูลกองคลัง 
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- เลือก โปรแกรมระบบฐานขอมูล พิมพใบเสร็จตอเนื่อง  

- ใสชื่อบัญชีผูใชงาน (Account) และรหัสผาน (Password) 

- เขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูล พิมพใบเสร็จตอเนื่อง 

     - เขา website กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/fa/ 

 

รูป แสดงการเขา website กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล 

- Click เลือก E-service 
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รูปแสดงหนาจอเม่ือ click เลือก E-service 

- Click เลือกฐานขอมูลกองคลงั 

 

รูปแสดงหนาจอ Click เลือกฐานขอมูลกองคลัง 
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-  เลือก เมนู งานการเงิน จะไดผลแสดงหนาจอดังรูป 

รูปแสดงหนาจอ เมนูยอย ในเมนูงานการเงิน 

 - จากนั้น Click เลือก โปรแกรมระบบฐานขอมูล พิมพใบเสรจ็ตอเน่ือง 

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกโปรแกรมระบบฐานขอมูล พิมพใบเสร็จตอเนื่อง 

 - เมื่อ Click ที่โปรแกรมฐานขอมูลพิมพใบเสร็จตอเนื่องจะแสดงปุมเขาโปรแกรมทางมุมลางซาย  
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รูปแสดงหนาจอ เมื่อเลือกโปรแกรมฐานขอมูลพิมพใบเสร็จตอเน่ือง 

- จากนั้น Click ที่ปุมเขาโปรแกรม   เพ่ือเขาสูโปรแกรมระบบ
ฐานขอมูล พิมพใบเสร็จรับเงินตอเน่ือง จะไดผลแสดงหนาจอดังรูป 

รูปแสดงหนาจอ การเขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมลู พิมพใบเสร็จตอเน่ือง 
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  - ทาํการเขาโปรแกรมโดย Key บัญชีผูใชงาน (Account) และรหัสผาน(Password)  

ตัวอยาง ไดกําหนดบัญชีผูใชงาน(Account) = kt2561 รหัสผาน (Password) = 2561 

 

รูปแสดงหนาจอ การเขาบัญชีผูใชงาน (Account) และรหัสผาน (Password) 

 - จากนั้น Click ที่ปุม  เพ่ือเขาสูโปรแกรมฯ จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอ การเขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูลพิมพใบเสร็จตอเน่ือง 
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2.2. การใชงานเมนูขอมูลหลัก 

เมนูหลักในโปรแกรมระบบฐานขอมูลการพิมพใบเสร็จตอเนื่องประกอบดวย4 เมนูหลักดังนี้ 

2.2.1. เมนูบันทึกขอมูล 

2.2.2. เมนูรายงาน 

2.2.3. เมนูระบบ (System) 

2.2.4. เมนูออกจากระบบ 

 

 

รูปแสดงหนาจอ เมนูหลักท้ังหมด 4 เมนู ในโปรแกรมระบบฐานขอมูลการพิมพใบเสร็จตอเน่ือง 

 

2.2.1. เมนูบันทึกขอมูล 

เมนบัูนทึกขอมูล เปนเมนูท่ีเชื่อมโยง การนําเขาขอมูล การบันทึกขอมูล การพิมพใบเสร็จรับเงิน การ
พิมพหนังสือขอบคุณ ไปจนถึงการปดสมุดรายการประจําวัน  เมื่อ Clickที่เมนูบันทึกขอมูล จะแสดงผลดังรูป

 

รูปแสดงหนาจอ เมื่อเลือกเมนูหลัก บันทึกขอมูล 

เมนูบันทึกขอมูล จะประกอบดวยเมนูยอย 3 เมนู ดังนี้ 

  1. เมนูบันทึกขอมูลและพิมพใบเสร็จ 
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  2. เมนูปดสมุดรายการ 

  3. เมนู Import Excel แฟมชื่อในใบเสร็จ 

1. เมนบูันทึกขอมูลและพิมพใบเสร็จ  

เปนเมนูตั้งตนที่ใชในการบันทึก ชื่อ ที่อยู ยอดเงินรวมทําบุญพิธีถวายผากฐินพระราชทาน  ซึ่ง
เชื่อมโยงไปสูการปดสมุดประจําวัน และการทํารายงานตาง ๆ 

- เมื่อ Click ที่เมนูบันทึกขอมูลและพิมพใบเสร็จ จะแสดงผลดังรูป  

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกเมนูบันทึกขอมูลและพิมพใบเสร็จ 

 จะเห็นไดวา กอนที่จะทําการบันทึกขอมูลในใบเสร็จรับเงิน จะตองเลือกเลมที่ใบเสร็จกอน ดังนั้น 
ผูปฏิบัติงานจะตองทําการเบิกใบเสร็จรับเงิน และกําหนดเลมที่ใบเสร็จรบัเงินในระบบ โดยผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนผูรับผิดชอบใหดูแลควบคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อปองกันการทุจริตที่จะนําใบเสร็จรับเงินไปใชในทางมิชอบ 
เมื่อไดรับการอนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงินจากหัวหนางานการเงินและกําหนดเลมที่ใบเสร็จในระบบแลว จึง
สามารถเลือกเลมที่ใบเสร็จรบัเงนิในโปรแกรม เพ่ือเร่ิมตนการพิมพใบเสร็จตอเนื่องและทําการบันทกึขอมูลได 

- เม่ือทําการเบิกใบเสร็จรับเงินและแจงผูรับผิดชอบกําหนดเลมที่ของใบเสร็จรับเงินในระบบแลวจะ
ปรากฏเลมท่ีใบเสร็จ ในชองกรุณาเลือกเลมที่ใบเสร็จ ดังตัวอยาง ไดกําหนดเลมที่ใบเสร็จมหาวิทยาลัยมหิดล

เลมที่ 000264 จะแสดงหนาจอดังรูปจากนั้นใหClickปุม     เพ่ือเร่ิมตนการบันทึกขอมูล 
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รูปแสดงหนาจอ การเลือกเลมท่ีใบเสร็จรบัเงินเพ่ือเร่ิมตนการบันทึกขอมูลและพิมพใบเสร็จรับเงิน 

 

- เมื่อ Click ปุม ตกลง จะปรากฏหนาจอ รายการท่ีมีการบันทึกขอมูลในวันนี้ ซึ่งประกอบดวย    
เมนูยอย 4 เมน ูคือ 

- เมนูเพ่ิมขอมูล  

- เมนูยกเลิกใบเสร็จ 

- เมนูพิมพใบขอบคุณกฐิน 

- เมนูออกจากหนาจอ 

 

รูปแสดงหนาจอ เมนูยอยท่ีปรากฏในรายการท่ีมีการบันทึกขอมูลในวันน้ี 
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- เมนูเพิ่มขอมูล เปนเมนูทีเ่ขาสูหนาจอ ใบเสร็จรับเงิน/ RECEIPT ใชในการบันทึก ชื่อ – นามสกุล, 
ที่อยูผูรวมทําบุญ สังกัดหนวยงาน กลุมขอมูล จํานวนเงนิท่ีรวมทําบุญ ขอมูลการชําระเงิน เพื่อนําไปสูการพิมพ

ใบเสร็จรับเงิน และพิมพหนังสือขอบคุณเมื่อทําการ Click ที่ปุม จะเขาสูหนาจอ
ใบเสร็จรับเงิน/RECEIPT ดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอ การบันทึกขอมูลในใบเสร็จรับเงิน 

ตัวอยาง คุณสมสวย สวยสด อยูบานเลขที่ 2 ม.5 อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ปฏิบัติงานอยูสํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไดนําเงินสดมารวมทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ 2562 เปนจํานวนเงิน 500 บาท จึงทําการบันทึกขอมูลตาง ๆ ดังขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ทําการบันทึก ชื่อ – นามสกุล ในชอง  ไดรับเงินจาก.........  
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รูปแสดงหนาจอ การบันทึก ช่ือ-นามสกุล ผูรวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

ขั้นตอนท่ี 2. ทําการบันทึก ที่อยูผูรวมทําบุญ ในชอง ที่อยู...................   

 

 

รูปแสดงหนาจอ การบันทึกที่อยูผูรวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

 

ขั้นตอนท่ี 3 เลือกหนวยงานตนสังกัดในชองหนวยงาน จะปรากฏหนวยงานตาง ๆในมหาวิทยาลัยและอ่ืน ๆ  
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รูปแสดงหนาจอ การเลือกหนวยงานผูรวมทําบุญถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

เลือกผูบริจาคสังกัดหนวยงานสํานักงานอธิการบดี 

รูปแสดงหนาจอ การบันทกึหนวยงานสังกัดสํานกังานอธิการบดี 
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ขั้ น ต อ น ที่  4  เ ลื อ ก ก ลุ ม ข อ มู ล  จ ะ เ ลื อ ก เ ป น ก ลุ ม ข อ มู ล เ งิ น บ ริ จ า ค ก ฐิ น พ ร ะ ร า ช ท า น

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกกลุมขอมูลเงินบริจาคกฐินพระราชทาน 

เมื่อเลือกกลุมขอมูล จะเช่ือมตอเปน สามารถลดหยอนภาษีได  

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกกลุมขอมูล จะเชื่อมตอเปน เงินกฐินพระราชทานสามารถลดหยอนภาษีได 
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ขั้นตอนท่ี 5 บันทึกจํานวนเงินที่รวมทําบุญเปนเงนิสด 500 บาทในชองจํานวนเงิน   

 

รูปหนาจอ แสดงการบันทึกจํานวนเงินรวมทําบุญ 

จากนั้นClickปุมบันทึกตาราง     รายการที่บันทึกจะปรากฏในตาราง ดังรูป

รูปหนา้จอ เมอืกดปุ่ ม บนัทกึตาราง รายการทบีนัทกึจะปรากฏในตาราง 
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* กรณี ผูรวมทําบุญไดรวมทําบุญเปนเงินสด ให Click เลือกการชําระเงินเปนเงินสด/CASH  

ดังรูป    

** กรณีที่ผูรวมทําบุญรวมทําบุญโดยโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา
ศาลายา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 316-3-03952-2 นั้น ใหทําการ Click เลือกการชําระเงินเปน   

Pay-in เลขที่บัญชี A/C 316-3-03952-2 ดังรูป     

 

 

รูปหนาจอแสดง การรับเงินรวมทําบุญเปนเงินโอนเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณชิย จํากัด(มหาชน) 

 

*** กรณีผูรวมทําบุญ รวมทําบุญโดยเช็คธนาคาร สั่งจายในนาม “มหาวิทยาลัยมหิดล”  

ตัวอยาง ผูรวมทําบุญสั่งจายเช็คธนาคาร A เลขที่เช็ค 12345678 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ใหทํา
การ Click เลือกการชําระเงินเปน เช็ค/CHEQUE พรอมทั้งระบุเลขที่เช็ค และลงวันที่ใหถูกตอง ดังรูป
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รูปแสดงหนาจอ การรับเงินรวมทําบุญเงินกฐินพระราชทานเปนเช็คสั่งจายธนาคาร 

 

ขั้นตอนท่ี 6 การบันทึกขอมูลและการออกใบเสร็จรับเงิน  

เม่ือทําการกรอกขอมูลครบถวนแลว ให Click ปุม    จะขึ้นกลองขอความ ยืนยัน
การบันทึกขอมูล 

 

 Click  ที่ปุม     เพ่ือยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

เมื่อยืนยันการบันทึกขอมูลแลว จะขึ้นกลองขอความ บันทึกขอมูลเรียบรอยแลวดังรูป 
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รูปแสดงกลองขอความ บันทึกขอมูลเรียบรอยแลว เมื่อทําการยืนยันการบันทึกขอมูล 

กลองขอมูลดังกลาวจะแสดงเลมที่ใบเสร็จและเลขท่ีใบเสร็จที่จะทําการพิมพ เมื่อตรวจสอบเลมท่ี
ใบเสร็จและเลขที่ใบเสร็จตรงกับใบเสร็จรับเงินที่ตั้งไวในเครื่องพิมพผล (Printer) ถูกตองตรงกันแลว จึงทําการ 

Click ที่ปุม พิมพใบเสร็จ   เพ่ือทําการออกใบเสร็จตอไป 

 

เมื่อ Click ที่ปุม พิมพใบเสร็จ จะแสดงหนาจอ กอนพิมพ (Print preview) ใบเสร็จรับเงิน จะแสดง 
ขอมูลตาง ๆ ที่จะปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ดังรูป  

 

รูปแสดงหนาจอกอนพิมพ (Print preview) ใบเสร็จรับเงิน 
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จากน้ัน Click เลือกท่ี Printer setup  ทําการเลือกเคร่ืองพิมพผล 
(Printer) ที่ตั้งไวเพ่ือสั่งพิมพใบเสร็จรับเงิน    

** ขอควรระวังในการพิมพใบเสร็จรับเงิน ตองตรวจสอบ เลมที่/เลขที่ใบเสร็จ ใหตรงกับใบเสร็จรับเงิน
ที่ใสในเครื่องพิมพผลใหตรงกัน เพ่ือปองกันความผิดพลาดและการสิ้นเปลืองในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน กรณี
เลมที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงนิคลาดเคลื่อน 

เมื่อClick ที่ Printer setup จะขึ้นกลองขอความ Print จึงทําการเลือกเครื่องพิมพผล (Printer)ในชอง 
Name  ดังตัวอยาง ไดทําการ setup เคร่ืองพิมพผล เปน EPSON LQ-630  

 

 

รูปแสดงหนาจอ เลือกเคร่ืองพิมพผล (Printer) ท่ีsetupไว 

 

Click ที่ปุม    เพ่ือทําการตกลงเลือกเครื่องพิมพผล  

 

จากนั้น สั่งพิมพ โดย Click ท่ีปุม Print  
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เครื่องพิมพผล (Printer) จะทําการพิมพใบเสร็จรบัเงนิ Click ท่ีปุม    เม่ือพิมพสําเร็จ 

 

ขั้นตอนที่ 7 การพิมพหนังสือขอบคุณ เมื่อพิมพใบเสร็จรับเงินสําเร็จ จะปรากฏกลองขอความ พิมพใบ
ขอบคุณการรวมบริจาค ข้ึนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเปนขอมูลที่เชื่อมโยงกับขอมูลในใบเสร็จรับเงนิรวมทําบุญกฐิน
พระราชทาน 

 

 

Click ที่ปุม     จะปรากฏหนาจอ Print Preview แสดงหนังสือขอบคุณการรวมทําบุญ
ปจจัยในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทางโปรแกรมเมอร ไดทําการออกแบบ
หนังสือขอบคุณในระบบ เปนมาตรฐานเดียวกัน แตขอมูลจะเปลี่ยนไปตาม ชื่อ-นามสกุล และยอดเงินของผู
รวมทําบุญในแตละราย  
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รูปแสดงหนาจอ Print Preview แสดงหนังสือขอบคุณกอนทําการพิมพ 

 

จากนั้นให Click ท่ี Printer setup ทําการเลือกเคร่ืองพิมพผล (Printer) ที่ Setup ไว  

                                     

 เมื่อเลือกเคร่ืองพิมพผล(Printer) แลว Click ที่Print    

 

ทําการพิมพหนังสือขอบคุณการรวมบริจาคปจจัยในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน  เมื่อสั่งพิมพ 
จะแสดงหนังสือดังรูป 
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รูปแสดงตัวอยาง หนังสือขอบคุณการรวมบริจาคปจจัยในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล 
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- เมนูพิมพใบขอบคุณกฐิน ในกรณทีี่ตองการสั่งพิมพหนังสือขอบคุณซ้ําสามารถทาํการสั่งพิมพได 

โดยการ Click ที่ปุม   ในหนาจอ รายการท่ีบันทึกขอมูลในวันนี้ 

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกสั่งพิมพใบขอบคุณกฐิน 

 
จะแสดงหนาจอ รายงานกฐิน ใบขอบคุณผูรวมทําบุญ ดังรูป ซึ่งเมนูยอยตางๆสามารถเลือกคน

ขอมูลไดทั้งจากวันที่ในใบเสร็จ / เดือนในใบเสร็จ หรือปในใบเสร็จ การเลือก User Login การเลือกคนจาก
หนวยงานทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะหนวยงานที่ตองการ 

 

 

รูปแสดงหนาจอ รายงานกฐิน ใบขอบคุณผูรวมทําบุญ 
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  ดังตัวอยาง ตองการคนขอมูลของใบเสร็จปพ.ศ.2562 เฉพาะ User Login จากหนวยงานทั้งหมด 

จากนั้น Click ที่ปุม   

 

  

จะแสดงขอมูล รายละเอียดผูรวมทาํบุญ ดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอ รายละเอียดผูรวมทําบุญเม่ือทําการคนหาขอมลู 

ถาตองการเลือกพิมพท้ังหมด ให Click ที่ปุม  จะปรากฏเคร่ืองหมาย      ในชอง 
Mark ดังรูป 
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รูปแสดงหนาจอ การเลือกพิมพขอมูลท้ังหมด 

 

จากนั้น Click ที่ปุม     เพ่ือสั่งพิมพเอกสารตอไป 

  สําหรับการยกเลกิการเลือกทั้งหมด ให Click ท่ีปุม   เคร่ืองหมาย     ในชอง 
Mark จะหายไป 

  

ถาตองการเลือกพิมพ ใบขอบคุณกฐนิบางรายการ ใหเลื่อนแถบสี ไปท่ีขอมูลที่ตองการพิมพ  

ตัวอยาง ตองการพิมพใบขอบคุณ ใหกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)  

Click ที่ปุม    จะขึ้นเครื่องหมาย        ในชอง Mark หนาขอมูลท่ีตองการพิมพ  

จากนั้น Click ที่ปุม    เพ่ือทําการสั่งพิมพตอไป ดังรูป 
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รูปแสดงหนาจอ การเลือกพิมพขอมูลบางรายการ 

 หนังสือขอบคุณกฐินพระราชทาน สามารถสั่งพิมพใหมไดหลายครั้ง แตการพิมพใบเสร็จรับเงิน 

สามารถสั่งพิมพไดเพียงคร้ังเดียว เนื่องจากเลมที่ เลขที่ในเอกสารใบเสร็จรับเงิน กับในโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลตองตรงกัน เพ่ือปองกันการทุจริตออกใบเสร็จรับเงินซ้ํา หากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ

ใบเสร็จรับเงินเชน พิมพขอมูลผิด, ใบเสร็จรับเงินติดในเครื่องพิมพ ฯลฯ จะตองทําการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน

ฉบับนั้น แลวทําการบันทึกขอมูลใหมในใบเสร็จรับเงินเลขที่ถัดไป โดยตองทําการยกเลิกทั้งในโปรแกรมระบบ

ฐานขอมูล พิมพใบเสร็จตอเนื่อง และยกเลิกใบเสร็จรับเงนิ(กระดาษ) โดยการขีดครอม พรอมระบุคําวายกเลิก  

  

-  เมนูยกเลิกใบเสร็จ การยกเลิกใบเสร็จรับเงนิในโปรแกรมระบบฐานขอมูลอันเน่ืองมาจากสาเหตุ

ตาง ๆ เชน พิมพผิด กระดาษติดเครื่องพิมพผล ฯลฯ สามารถทําไดโดย กลับสูหนาจอ รายการที่มีการบันทึก

ขอมูลในวันนี้ เลื่อนแถบสีมาที่ขอมูลท่ีตองการจะยกเลิก  

ดังตัวอยาง ตองการยกเลิกใบเสร็จเลมที่ 284 เลขที่12 ใหเลือกใบเสร็จดังกลาว แลว Click ที่ปุม   

 



47 
          คูมือปฏิบัติงาน การรับเงิน การออกใบเสร็จรับเงิน และการนําสงเงนิ พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
   รูปแสดงหนาจอ เมนูการยกเลิกใบเสร็จในหนาจอรายการที่มีการบันทึกขอมูลในวันน้ี 

  

เมื่อ Click ที่ปุม ยกเลิกใบเสร็จ  จะเขาสูหนาจอ การยกเลิกใบเสร็จ ซึ่งจะระบุขอมูลในใบเสร็จไดแก
เลมที่ใบเสร็จ เลขที่ใบเสร็จ วันที่ออกใบเสร็จ ชื่อ – นามสกุล และจํานวนเงินท่ีรวมทําบุญ ถาจะทําการยกเลิก
ใบเสร็จ ใหทําการตรวจขอมูลในใบเสร็จที่จะยกเลิกใหถูกตอง โดยสถานะของใบเสร็จจะเปน A ปกติ  

 

รูปแสดงหนาจอ การยกเลิกใบเสร็จ ซึ่งในชองสถานะใบเสร็จเปนA สถานะปกติ 
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เมื่อแนใจวาเปนใบเสร็จที่ตองการจะยกเลิก ใหเปลี่ยนสถานะใบเสรจ็จาก A ปกติ เปน C ยกเลิก 

 

 
ทําการระบุเหตุผลในการยกเลิกใบเสร็จ 

 

 

จากนั้น Click ปุม   เพ่ือทําการบันทึกการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน   

จะขึ้นกลองขอความ ยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

Click  เพ่ือยืนยันการบันทึกขอมลูการยกเลิกใบเสร็จรบัเงิน จะขึ้นกลองขอความ    

ทําการบันทึกขอมูลใหเรียบรอยแลว Click ปุม  
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สังเกตเห็นไดวาหนาจอรายการที่มีการบันทึกขอมูลในวันนี้ ในตารางรายการที่บันทึกไปแลว ขอมูล
ใบเสร็จที่ยกเลิก จะขึ้นสถานะ เปน C ยกเลิก พรอมทั้งสาเหตุในการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน และจํานวนเงินจะ
แสดงคาเปน 0.00 บาท 

 
รูปแสดงหนาจอ รายละเอียดการยกเลิกใบเสร็จรับเงินกฐินพระราชทาน 

เมื่อบันทึกรายการในแตละวันเสร็จสิ้นในตารางรายการที่บันทึกไปแลวจะแสดงขอมูลเลขที่ใบเสร็จ,
วันทีใ่บเสร็จ , ชื่อ-นามสกุล , สถานะใบเสร็จ และสาเหตุการยกเลิกใบเสร็จ แสดงดังรูป 

 

 

รูปแสดงหนาจอ รายละเอียดท่ีบันทึกขอมูลผูรวมทําบุญภายในสิ้นวัน 
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 2. เมนูปดสมุดรายการ  เม่ือสิ้นวันจะตองทําการปดสมุดรายการประจําวัน เพื่อสรุปยอดเงินในการ
นําสงประจําวันสงแกงานบัญชี  ซึ่งใน1 วันสามารถทําการปดสมุดรายการไดเพียงคร้ังเดียว การปดสมุด
รายการทําไดโดย Click เมนูบันทึกขอมูล จากนั้นเลือกเมนูยอย ปดสมุดรายการ 

 

 

รูปแสดงหนาจอ เมนยูอยปดสมุดรายการ ในเมนูบันทึกขอมูล 

  

จะแสดงหนาจอดังรูป จากนั้น Click เลือก เมนูยอย แสดงรายการ  

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกแสดงรายการในเมนูยอย ปดสมุดรายการ 
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จะแสดงรายละเอียดขอมูลในตาราง ที่จะปดสมุดรายการประจําวัน ดังรูป  

รูปแสดงหนาจอ ตารางรายละเอียดขอมูล ปดสมุดรายการ 

 กรณีตองการแปลงขอมูลใหเปน Excel file  สามารถทําไดโดย Click ที่ปุม  ขอมูล
จะแสดงในรูปแบบ Excel file ดังรูป 

 

 

รูปแสดงหนาจอ การแปลงรายงานใบเสร็จรับเงินในรูปแบบ excel 
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ทําการปดสมุดรายการประจําวัน โดยการ Click ท่ี    

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลในตารางท่ีจะทําการปดสมุดรายการ 

 

จะแสดงกลองขอความ การปดสมุดรายการ ดังรูป 

 

ใสเครื่องหมาย      ที่กลองหนาขอความ นําเงินสด Pay In เขาบัญชี 316-3-03952-2  
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ระบวุันที่นําสง ดังตวัอยาง ปดสมุดรายการวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

 

 

   

จากนั้น Click ที่ปุม    เพ่ือทําการปดสมุดรายการประจําวัน  

 

 

2.2.2. เมนูรายงาน 

เมื่อทําการปดสมุดรายการประจําวันเรียบรอยแลว ใหเลือกเมนูรายงาน จะปรากฏเมนูยอย 4 เมนู
ประกอบดวย 
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- รายงานการบันทึกใบเสร็จ ตามผูใช 

- รายงานแยกตามหมวดใหญ 

- รายงานรับ – สงเงินและใบนาํสง 

- กฐิน-พมิพใบขอบคุณ 

 

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกเมนูรายงาน ประกอบดวยเมนูยอย 4 เมนู 

 

- รายงานการบันทึกใบเสร็จ ตามผูใช  

 

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกเมนูรายงานการบันทึกใบเสร็จ ตามผูใช 
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เมื่อ Click เลือก เมนูยอย รายงานการบันทกึใบเสร็จ ตามผูใช จะแสดงหนาจอดังรูป  

 

รูปแสดงหนาจอ เมื่อเขาสูเมนูรายงานการบันทึกใบเสร็จ ตามผูใช 

  

เมนูดังกลาว สามารถเรียกดูรายงานการบันทึกขอมูลจากวันที่ในใบเสร็จ ,เดือนปในใบเสร็จ หรือป
พ.ศ.ในใบเสร็จรับเงิน และการเลือกดูขอมูลจาก User login กรณมีีผูบันทึกขอมูลหลายคน 

- รายงานแยกตามหมวดใหญ  

 

 

รูปแสดงหนาจอ เมื่อเขาสูเมนูรายงานแยกตามหมวดใหญ 
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เมื่อ Click เลือก เมนูยอย รายงานแยกตามหมวดใหญ จะแสดงหนาจอดังรปู 

รูปแสดงหนาจอ เมื่อเขาสูเมนูรายงานแยกตามหมวดใหญ 

  

ในเมนูรายงานแยกตามหมวดใหญ จะมีเมนูยอย ซึ่งสามารถเรียกดูรายงานจากวันที่ในใบเสร็จ,เดือนป
ในใบเสร็จหรือปพ.ศ.ในใบเสรจ็รบัเงิน แยกตามเลมท่ี - เลขที่ใบเสร็จรับเงิน  

- รายการรับ-สงเงิน และใบนําสง 

 

 

  รูปแสดงหนาจอ เมื่อเขาสูเมนูรายการรับ-สงเงิน และใบนําสง 
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เมื่อทําการปดสมุดรายการประจําวันเรียบรอยแลว จะจัดทําเอกสารสงงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของดังนี้ 

 1. ใบรายงานรับ - สงเงิน 

 2. ใบนําสง 

 3. ทะเบียนการรับเงิน 

 

 1. ใบรายงานรับ - สงเงิน  

ใชเปนเอกสารในการนําสงเงินกฐินพระราชทานใหแกงานบัญชี (เอกสารแนบ) ประกอบกับใบนําสง 
จะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ไดแก วันท่ีรับเงิน เลมที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน  ประเภทรายการใหบริการ และ
จํานวนเงิน โดยงานบัญชีลงนามรับ และงานการเงินเก็บไวเปนหลักฐาน 1 ชุด พรอมทั้งแนบเอกสารใหงาน
บัญชี 1 ชุด 

การจัดทําใบรายงานรับ - สงเงิน ให Click ปุม รายการรับ – สงเงินและใบนําสง 

จะแสดงหนาจอ รายงาน รายการรับ-สงเงนิและใบนําสง ดังรูป ให Click ปุม   

 

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกแสดงขอมูล ในรายการรับ - สงเงินและใบนําสง 

จะแสดงขอมูลในตารางประกอบดวยวันท่ี เลมท่ี / เลขทีใ่บเสร็จ ชื่อผูรวมทําบุญและจํานวนเงนิ ดังรูป 
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รูปแสดงหนาจอ ตารางรายละเอียดขอมูลผูรวมทําบุญกฐินพระราชทาน 

จากนั้น Click เลือกปุม    

 

 

รูปแสดงหนาจอ การ Clickเลือกปุม1 Print ใบรายงานรับ-สงเงิน 
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 จะแสดงหนาจอรายงานรับ-สงเงิน ใบเสร็จรับเงินแบบตอเนื่องดังรูป จากนั้น เลือกเคร่ืองพิมพผล และ
สั่งพิมพเอกสาร 

รูปแสดงหนาจอ รายงานรับ-สงเงิน ใบเสร็จรับเงินแบบตอเน่ือง 

 

 2. ใบนําสง  

ใชเปนหลักฐานในการนําสงเงิน ( เงินนอกงบประมาณ ) ใหแกงานบัญชี โดยเจาหนาที่งานการเงินจะ
เปนผูลงนามในชองผูนําสง เอกสารดังกลาวเปนเอกสารแสดงรายการสรุปรายงานการนําสง เลมท่ี /เลขที่
ใบเสร็จรับเงิน จํานวนเงินนําสง พรอมทั้งแสดงการบันทึกบัญชี 
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 การจัดทําใบนาํสงให Click ที่ปุม    ในรายงาน รายการรบั-สงเงินและใบนําสง 

 

รูปแสดงหนาจอ การลือกปุม 2.พิมพใบนําสง 

  จะแสดงเอกสารใบนําสง (เงินนอกงบประมาณ) ดังรูป

 

รูปหนาจอแสดงเอกสารใบนําสงเงิน(เงินนอกงบประมาณ) 
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เลือกเครื่องพิมพผล และสั่งพิมพเอกสารใบนําสง (เงินนอกงบประมาณ) ลงนามผูนาํสง เพ่ือนําสงงาน
บัญชีตอไป 

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกเคร่ืองพิมพผลและสงพิมพเอกสาร ใบนําสงเงิน (เงินนอกงบประมาณ) 
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 เมื่องานบัญชีไดรับเอกสารครบถวนและตรวจสอบถูกตองแลว จะออกใบสําคัญรับเงินรายได เพ่ือเปน
หลักฐานการรบัเงิน ใหแกงานการเงนิในวันทําการถัดไป  

 

 

รูปแสดง ใบสําคัญรับเงินรายได 
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 3. ทะเบียนการรับเงิน  

เปนเอกสารจัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนหลักฐานในการสงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงและหนังสือขอบคุณ ใหแกงานธุรการ 
กองคลัง เปนผูสงออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูรวมทําบุญทําใหสามารถเช็คขอมูลการสงเอกสารไดสะดวกมากขึ้น 
เมื่อมีการติดตามทวงถามกรณีผูรวมทําบุญไมไดรับในเสร็จรับเงิน ก็สามารถติดตามไดงาย เนื่องจากการสง
หลักฐานตาง ๆ มีการลงนามรับและการสงใหแกผูรวมทําบุญทางไปรษณียก็เปนการสงแบบจดหมาย
ลงทะเบียน 

 

 การจัดทํา Click ที่ปุม ในหนาจอ รายงาน รายการรับ-สงเงนิและใบนําสง 

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกปุม Export MS Excel ในรายงาน รายการรับ-สงเงินและใบนําสง 

 จะไดขอมูลในรูปแบบexcel ทําการสั่งพิมพใหงานธุรการลงนามรับใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บไวที่งาน
การเงินเพื่อเปนหลักฐาน 
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รูปแสดงหนาจอ รายงานทะเบียนการรับเงินในรูปแบบ Excel 

 

 3. การนําสงเงินถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

 เมื่อทําการปดสมุดประจําวันเรียบรอยแลว  จึงทาํการนําสงเงินกฐินพระราชทานที่ไดรับในสิ้นวันนั้น ๆ 
ประกอบดวยเอกสารดังน้ี 

1.) เอกสารนําสงงานบัญชี 

 1.1) สําเนาใบนําฝาก (Pay-in) ที่ไดรบัจากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เม่ือนําเงินรวมทําบุญ
กฐินพระราชทานที่ไดรับเปนเงินสด หรือรับเงินจากธนาณัติ นําฝากเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) สาขาศาลายา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 316-3-03952-2  

 1.2) สําเนาใบนําฝากหรือหลักฐานการโอนเงินกฐินพระราชทานเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) สาขาศาลายา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขท่ีบัญชี 316-3-03952-2 ที่ไดรับหลักฐานการโอนทาง
โทรสาร หรือ ทาง E-mail  

 1.3) ใบนําสงเงิน (เงินนอกงบประมาณ) 

 1.4) สําเนาใบเสร็จรับเงนิ (สําเนา1) 

 1.5) ใบรายงานรับ-สงเงนิ (งานบัญชี 1ชุด,งานการเงิน1ชุด) 

เมื่องานบัญชีตรวจสอบเอกสารตาง ๆแลว จึงบันทึกบัญชี พรอมออกใบสําคัญรบัเงินรายได ใหแกงานการเงิน 
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 1.6) เมื่อใกลวันงานพิธีฯ งานบัญชีจะจัดทําเช็คมหาวิทยาลัยมหิดล สั่งจาย ชื่อวัดนั้น ๆ เพื่อนําไป
ถวายวัดในวันพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน 

2.) เอกสารนําสงงานธุรการ 

 2.1) ใบเสรจ็รับเงิน ฉบับจริง  

 2.2) หนังสือตอบขอบคุณ 

 2.3) ทะเบียนการรับเงิน (งานธุรการ 1 ชุด ,งานการเงินเก็บไวเปนหลักฐานการรับเอกสาร 1 ชุด) 
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บทที่ 5 
ปญหาอปุสรรคและแนวทางในการแกไขและพัฒนางาน 

 การปฏิบัติหนาที่ในการออกใบเสร็จรับเงินและนําสงเงินถวายผาพระกฐินพระราชทาน ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล นั้น ผูปฏิบัติงาน ตองปฏิบัติงานดวยความละเอียด รอบคอบ และมีความซื่อสัตย เมื่องาน
การเงิน ไดขอความอนุเคราะหจากงานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ พัฒนาการออกใบเสร็จรับเงินโดยใช
โปรแกรมใบเสร็จรับเงินตอเนื่อง เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได แตในการปฏิบัติงานยังพบปญหา
ดังตอไปนี้ 

 1. ประเด็นปญหา : ผูรวมทําบุญที่โอนเงินมา แตไมไดสงหลักฐานการโอนเงิน ทําใหมีเงินรวมทําบุญ
คางอยูในบัญชี ไมสามารถตรวจสอบไดวาเปนเงนิจากแหลงใด 

 แนวทางแกปญหา : งานการเงิน ไดทําการขอเปดเลขท่ีบัญชีเฉพาะ ใชสําหรับรับเงินรวมทําบุญกฐิน
พระราชทานเพียงอยางเดียว เพ่ือแกปญหากรณีที่ไมมีผูสงหลักฐานการโอนเงินมาเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อ
สิ้นสุดการรับเงินรวมทําบุญ จะรวบรวมเงินที่คางอยูในบัญชี ทําการสั่งจายใหแกวัดนั้น ๆ ตอไป 

 2. ประเด็นปญหา : มีผูรวมทําบุญโอนเงินทําบุญ หรือ นําเงินสดมารวมทําบุญหลังจากเสร็จพิธีการ
ทอดกฐินในปนั้น ๆ แลว 

 แนวทางแกปญหา : งานการเงิน จะมีการรวบรวม นําสงเงิน และงานบัญชีจัดทําเช็คสั่งจาย เพื่อ
ถวายวัด หลังจากเสร็จพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานอีกครั้ง แตถามีเงินโอนหลังจากนี้ เงินจะยังคงคางอยู
ในบัญชี และจะนําเงินสวนนี้รวบรวมจัดทําใบนําสงใหแกงานบัญชี ในพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานในป
ถัดไป 

 3. ประเด็นปญหา : เกิดกรณีมีผูรวมทําบุญ ไดโอนเงินและสงหลักฐานการโอนเงินมาทาง e-mail   
แตทางเจาหนาที่ไมไดรบัขอมูล  

 แนวทางแกปญหา : E-mail  เดิมนั้นเปน E-mail  สวนบุคคล (เปนของหัวหนางานการเงนิ กองคลัง) 
ทําใหมีขอมูลตาง ๆ เขามาเปนจํานวนมาก อาจเกิดขอผิดพลาดในการรับขอมูลได ทางงานการเงิน จึงไดทํา
การขอ E-mail address ขึ้นใหม ไดแก E-mail : mufinancialunit@mahidol.ac.th เพ่ือใชสําหรับการสง
ขอมูลและหลักฐานการรวมบริจาคพิธีถวายผากฐินพระราชทานขึ้นโดยเฉพาะ เพ่ือจะใหไดรับขอมูลที่ครบถวน 
ไมตกหลน 

 4. ประเด็นปญหา : กรณผีูรวมทําบุญไมไดรับใบเสร็จรับเงนิ 

 แนวทางแกปญหา : การจัดสงใบเสร็จรับเงินใหแกผูรวมทําบุญนั้น งานการเงิน ไดจัดทําทะเบียนการ
รับเงิน ซึ่งมีรายชื่อสอบยันกับใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อเปนหลักฐานสงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงใหแกงาน
ธุรการ กองคลัง และทางงานธุรการ กองคลัง จะจัดสงใบเสร็จรับเงินใหแกผูรวมทําบุญ ตามที่อยูที่ปรากฏใน
ใบเสร็จรับเงิน จะมีการลงลายมือชื่อพรอมกับวันที่รับใบเสร็จรับเงิน หรือมีการลงทะเบียนตอบรับกรณีจัดสง
ทางไปรษณีย สามารถตรวจสอบได วาใครเปนผูรบัใบเสร็จรับเงิน และรบัวันใด  
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 5. ประเด็นปญหา : มีผูมารวมทําบุญ มารวมทําบุญหลังจากปดสมุดประจําวันและนําสงเงนิใหแกงาน
บัญชีในสิ้นวันนั้น ๆ ไปแลว และตองการไดรับใบเสร็จรับเงนิ 

 แนวทางแกปญหา : การปดสมุดประจําวันจะทําไดเพียงวันละ 1 คร้ัง ถึงแมจะทําการนําสงเงินและ
ปดสมุดประจําวันไปแลว เมื่อมีผูมาทําบุญ สามารถทําการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงนิได ใบเสร็จรับเงนิจะลง
วันทีท่ี่รับเงนิจริง เงนิทําบุญที่ไดรับ จะนําเขาหองม่ันคงไวกอน เพ่ือนําสงเงินรวมทําบุญในวันทําการถัดไป 

 6.ประเด็นปญหา : สั่งพิมพใบเสร็จรับเงิน แตไมไดพิมพหนังสือขอบคุณ  

 แนวทางแกปญหา : ผูพัฒนาระบบไดพัฒนาระบบใหสามารถพิมพหนังสือขอบคุณซ้ําได โดยเขาเมนู 
กฐิน - พิมพใบขอบคุณ 

 7. ประเด็นปญหา : การพิมพใบเสร็จรับเงินสามารถพิมพไดครั้งเดียว เมื่อเกิดกระดาษติดใน
เครื่องพิมพ การลืมพิมพ หรือใบเสร็จชํารุด ตองทําอยางไร 

 แนวทางแกปญหา : การพิมพใบเสร็จรับเงินนั้น ในโปรแกรมไดวางระบบใหสามารถพิมพ
ใบเสร็จรับเงินไดเพียง 1คร้ัง เพื่อปองกันการทุจริตในการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อเกิดปญหาดังกลาว
ใหทําการยกเลิกใบเสร็จรับเงินเลมท่ีเลขที่นั้น ๆ แลวทําการออกใบเสร็จรับเงินฉบับใหม โดยตองเก็บ
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงพรอมสําเนาฉบับที่มีปญหา ที่ระบุคําวา “ยกเลิก” ไวเปนหลักฐาน มีการระบุเหตุผล
ของการยกเลิก พรอมลงนามรับรองความถูกตอง โดยหัวหนางานการเงิน เพื่อใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ตรวจตอไป  

 

การพัฒนางาน 

 เดิม การออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูรวมทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน เปนการออก
ใบเสร็จรับเงินเขียนดวยลายมือ ซึ่งจะตองนํารายชื่อผูรวมทําบุญมาจัดพิมพรายงานอีกคร้ังดวยระบบManual 
ทําใหเกิดการทํางานซ้ําซอน แตสําหรับการพัฒนางานการออกใบเสร็จรับเงินโดยโปรแกรมระบบฐานขอมูล
พิมพใบเสร็จตอเนื่อง ทําใหการทํางานเปนไปดวยความราบรื่น คนหาขอมูลผูรวมทําบุญไดสะดวก สามารถ
เรียกดูรายการสรุปยอดเงินตาง ๆ ทําใหการทํางานโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งสามารถนําไปสูการพัฒนางาน   
อ่ืน ๆ ในรูปแบบที่ตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกบุคคลภายในและภายนอก ตอไป นอกจากนี้งานการเงินยังได
พัฒนาชองทางในการรวมทําบุญพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ในรูปแบบ QR code เพ่ือความสะดวกใน
การทําบุญมากขึ้น  
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