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การวิเคราะห์ประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ    
พ.ศ.2560-2562 เป็นการวิเคราะห์เพ่ือแสดงผลการด าเนินงานตามโครงการ กิจกรรมต่างๆที่ด าเนิการตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อน าไปใช้จ่ายในการจัดโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย จากระบบ KKUFMIUS พบว่า ประเภท
สัญญาเงินยืมอ่ืนๆ มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย และจ านวนสัญญาสูงที่สุด เนื่องจากโครงการ กิจกรรมใดๆ
ก็ตามที่ไม่สามารถระบุได้ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้แล้วในระบบKKUFMIS อาธิ ประเภทสัญญา เงินยืมเพื่อ
เดินทางไปราชการ เงินยืมเพื่อเดินทางไปราชการต่างประเทศ เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน เป็นต้น ดังนั้นโครงการ กิจกรรมส่วนใหญ่จะเลือกให้อยู่ในประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ จึงท าให้ผู้
วิเคราะห์เห็นว่า การจ าแนกโครงการ กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ เพื่อต้องการทราบ
ถึงการด าเนินงาน เหตุการณ์ โครงการ และกิจกรรมที่แท้จริง ภายใต้ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ  

ผลการวิเคราะห์สามารถจ านแกประเภทสัญญาได้ 10 ประเภท จากการวิเคราะห์ประเภท
สัญญเงินยืมอื่นๆ ได้แก่ 1) กิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา 2) กิจกรรมด้านกีฬา 3) กิจกรรมตาม
ประเพณีและวัฒนธรรม  4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบวัดความรู้ 6) ค่า
ใช้สอยและสาธารณูปโภค  7) จัดซื้อวารสารหรือฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศ 8) ทุนการศึกษา
ระยะสั้นในและต่างประเทศ 9) น าเสนอผลงานวิชาการในและต่างประเทศ 10) วิจัย บริการวิชาการ  

ข้อมูลจากการวิเคราะห์ประเภทสัญญา จะสามารถน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนาระบบปฏิบัติ
กา รKKUFMIS ให้สอดคล้องกับโครงการ กิจกรรมที่แท้จริง ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านเนยืม
ทดรองจ่ายที ่สามารถน าไปวิเคราะห์ในการกระบวนการที ่เกี ่ยวข้องได้ เช่น กระบวนการเบิกจ่าย 
กระบวนการช าระเงินให้เจ้าหนี้ เป็นต้น ให้เป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย เพื่อป้องกันเงินยืม
ทดรองจ่ายคงค้างเหมือนในอดีตท่ีผ่านมา  
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.

2558 กองคลัง ส  านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางในการบริ หารจัดการงบประมาณของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจในการด าเนินการสนับสนุนการจัดการด้าน การคลังและพัสดุผ่านระบบ 

ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ต้นทุน

รายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon Kaen University Fiscal Management 

Information System) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ภายใต้การ

บริการจัดการด้านการเงิน มีระบบเงินยืมทดรองจ่ายท าหน้าที่ในการให้บริการแก่บุคลลากร ในการรองรับ

ข้อมูลที่เกิดจากระบบเงินยืมทดรองจ่ายโดยเฉพาะ ซึ่งระบบฯมีขั้นตอนการด าเนินการหลักๆ ได้แก่ การ

บริหารจัดการลูกหนี้ การรายงานลูกหนี้ และการติดตามลูกหนี้ เป็นต้น 

  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กองคลัง

และส่วนงานอื่นๆท่ีมีระบบเงินยืมทดรองจ่าย ต้องปฏิบัติงานภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 

1269/2556 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ประกาศมีผลบังคับใช้ 

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม 

คล่องตัว ท าให้กิจกรรมหรือโครงการต่างๆท่ีต้องด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และทันเวลาที่ก าหนด 

เงินยืมทดรองจ่ายจึงเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  

การปฏิบัติงาน ด้านเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน 

กองทุน โดยเกณฑ์พึงร ับ – พึงจ ่ายล ักษณะ 3 มิต ิ และระบบบัญช ี ต ้นทุนรายกิจกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Fiscal Management Information System 

:KKUFMIS)ได้น าวัตถุประสงค์การยืมเงินทดรองจ่ายจากประกาศฯ มาก าหนดเป็นประเภทสัญญาเงินยืม

ทดรองจ่ายในระบบเพื่อแบ่งหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการจ าแนกตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่ เกิดขึ้นในสัญญาการ

ยืมเงินทดรองจ่ายของบุคลากร ซึ ่งอาจจะเป็นชื ่อโครงการ ชื ่อกิจกรรม การเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร นอกราชอาณาจักร วัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดอบรม สัมมนา หรือ การ
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จัดประชุม เป็นต้น มีประเภทสัญญาที่ได้จัดหมวดหมู่ไว้แล้ว ผู้ศึกษาจึงมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ไปยังการ

ก าหนดประเภทสัญญาเพื่อการบันทึกข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายของบุคลากร มหาวิทยาลัยใน ระบบ

งบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ต้นทุนราย

กิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Fiscal Management Information System 

:KKUFMIS) เนื่องจากเป็นหนึ่งในขั้นตอนท่ีส าคัญ โดยผู้ปฏิบัติงานต้องวิเคราะห์ว่าโครงการหรือกิจกรรมที่

บุคลากรมีความจ าเป็นที่ต้องยืมเงินทดรองจ่าย นั้น มีความสอดคล้องกับหลักวัตถุประสงค์ใดในประกาศฯ 

เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ นั้น น าไปศึกษาและวิเคราะห์ประเภทสัญญาของการยืมเงินยืมทดรองจ่ายของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงการด าเนินโครงการ กิจกรรมในแต่ละปีงบประมาณที่ส่วนงาน

ต่างได้รับจัดสรรงบประมาณและอนุมัติให้ด าเนินการ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการจากศึกษาและวิเคราะห์นั้น 

สามารถน าไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้บริหารทราบถึง แนวโน้มการยืมเงินทดรองจ่ายของบุคลากร ว่า

เพ่ิมข้ึน-ลดลงอย่างไรในแต่ปีงบประมาณ และมีการด าเนินโครงการ กิจกรรมอยู่เป็นประจ า มีงบประมาณ

ที่ใช้จ่ายไปส าหรับแต่ละโครงการ กิจกรรมมากน้อยเพียงใด  อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลไว้ส าหรั บการ

ก าหนดวงเงินยืมทดรองจ่ายที่เหมาะสมตามสภาพการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์คาดว่าจะเกิดขึ้นใน

อนาคตที่ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย สามารถหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการ

ปฏิบัติงานด้านเงินทดรองจ่ายเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ลดความเสี่ยงที่

อาจเกิดจากหนี้ค้างช าระนาน เป็นต้น 

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จึงเห็นว่าการวิเคราะห์ประเภทสัญญาเงินยืม
ทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 เป็นเรื่องส าคัญและสัมพันธ์ต่อการ
บริหารจัดการด้านการเงิน เพื่อการแก้ไขปัญหาเงินยืมทดรองจ่ายอย่างยั่งยืน โดยหัวใจส าคัญของการ
จัดการบริหารลูกหนี้เงินยืม อยู่ตั้งแต่ขั้นตอนการอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย การวิเคราะห์ประเภทสัญญา
เงินยืมทดรองจ่ายจะให้ทราบถึงความต้องการการใช้เงินในการด าเนินงานอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ กิจกรรม นั้นๆ หากมีข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณที่เพียงพอต่อน าไปพิจารณาใน
การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานจากใช้ระบบเงินยืมทดรองจ่าย ที่เกิดความเสี่ยงของบุคลากรในการถือ
เงินสดไว้เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ เปลี่ยนมาเป็นการด าเนินโครงการแบบไร้เงินสด 
เพ่ือลดความเสี่ยงของบุคลากรที่ยืมเงินทดรองจ่ายไป แต่ยังคงไว้ซึ่งความคล่องตัว  
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1.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2562 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ได ้ผลการศึกษาและว ิเคราะห์ประเภทสัญญาเง ินยืมทดรองจ ่าย มหาว ิทยาล ัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  

                 

1.4 ขอบเขตของการวิเคราะห์ 

ข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์มุ่งศึกษาในส่วนของประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกประเภท เนื ่องประเภทสัญญาเงิ นยืมทดรองจ่าย คือข้อมูลที ่แสดงถึง
วัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองจ่าย เพื่อน าไปใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆตามที่ได้รับ
มอบหมายและได้รับอนุมัติให้ด าเนินงาน โดยข้อมูล ประเภทสัญญาเงินยืมหมุนเวียนภายในหน่วยงานจะ
ไม่น ามาร่วมศึกษาและวิเคราะห์ เนื่องจาก การด าเนินงานของประเภทสัญญาดังกล่าวอยู่ที่ส่วนงาน ผู้
วิเคราะห์จึงก าหนดขอบเขตการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายด าเนินการโดยกองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี เท่านั้น โดยชุดข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์อยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 

1.5 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 

เงินยืมทดรองจ่าย  หมายถึง  เงินยืมจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เพ่ือด าเนินกิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านาจ  

ประเภทสัญญาเงินยืม  หมายถึง  การแสดงถึงโครงการหรือกิจกรรมที่มี 

วัตถุประสงค์ในการยืมเงินทดรองจ่ายที่แตกต่างกันไปการระบุ

ประเภทสัญญาจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการยืมเงิน

ทดรองจ่ายเพ่ือการใดโดยประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายได้

ถูกก าหนดเป็นมาตรฐานแล้วในระบบ KKUFMIS มีดังนี้ 

1) เงินยืมเพ่ือเดินทางไปราชการ 

2) เงินยืมเพ่ือซื้อวัสดุ 

3) เงินยืมไปราชการต่างประเทศ 



4 
 

4) เงินยืมเพ่ือหมุนเวียนภายในหน่วยงาน 

5) เงินยืมอ่ืนๆ 

6) เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

7) เงินยืมแทนเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 

8) เงินยืมจากกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ 

ส านักงานอธิการบดี 

ระบบ KKUFMIS  หมายถึง  ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดย 

เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี ต้นทุน

รายกิจกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUFMIS: Khon Kaen 

University Fiscal Management Information System) 

จ านวนสัญญา   หมายถึง  จ านวนเลขท่ีสัญญาที่บันทึกตั้งหนี้ในระบบKKUFMIS  

จ านวนเงินยืม  หมายถึง  จ านวนเงินยืมทดรองจ่ายที่กองคลังโอนเงินเข้าบัญชีของ 

บุคลากรตามสัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย 

ส่วนงาน   หมายถึง  คณะ ส านัก 

ส านักงานอธิการบดี  หมายถึง  หน่วยงานบริหารจัดการกลาง หน่วยงานสนับสนุนภารกิจ 

ยุทธศาสตร์  
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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิเคราะห์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศ ึกษาและว ิ เคราะห ์ในคร ั ้ งน ี ้ เพ ื ่อม ุ ่งเน ้นด ้านการย ืมเง ินทดรองจ ่ายของบ ุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านวัตถุประสงค์ในการยืมเงินทดรองจ่ายจากประเภทสัญญา เนื่องจาก

วัตถุประสงค์ในการยืมเงินทดรองจ่ายเป็นการสะท้อนให้มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงโครงการ กิจกรรมในแต่ละ

ปีงบประมาณท่ีเกิดข้ึน สามารถน าข้อมูลไปพัฒนากระบวนการปฏิบัติด้านเงินยืมทดรองจ่าย  

2.1 หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงาน เงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย เงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบ

เงินยืมทดรองจ่าย ต้องปฏิบัติงานภายใต้ประกาศมหาวิทยาลั ยขอนแก่น ฉบับที ่ 1269/2556 เรื ่อง

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ประกาศมีผลบังคับใช้ วันที่ 19 มิถุนายน 

พ.ศ. 2556 มีแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม คล่องตัว ท าให้กิจกรรม

หรือโครงการต่างๆที่ต้องด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และทันเวลาที่ก าหนด เงินยืมทดรองจ่ายจึง

เป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  

ตามประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานฯ การยืมเงินทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรที่ประสงค์

ยืมเงินทดรองจ่าย มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) เป็นประเภทบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย         

พนักงานราชการ ไม่รวมถึง พนักงานวิสาหกิจ  

2) ต้องไม่เป็นผู้มีหนี้คงค้างที่เกินก าหนดระยะเวลาในสัญญา 

3) โครงการ กิจกรรมต้องได้รับการอนุมัติให้ด าเนินงาน 

4) โครงการ กิจกรรม ต้องได้รับอนุมัติให้ใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินงาน ให้ยืมได้ตาม 

ค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงและจ าเป็นต้องจ่ายตามระยะเวลา ที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน แต่ต้องไม่เกินวงเงิน

งบประมาณท่ีได้รับและต้องมีงบประมาณหรือแหล่งเงินที่รองรับการเบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืม 

5) มีสัญญาการยืมเงินทดรองจ่ายและมแีผนการใช้เงินยืมทดรองจ่ายที่ชัดเจน พร้อม 

เหตุผลความจ าเป็นในการยืมเงินทดรองจ่าย 

6) สัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย ต้องผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรอง จากเจ้าหน้าที่การเงิน  
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และผ่านการเห็นชอบอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายโดยหัวหน้าส่วนงานของส่วนงานที่บุคลากรสังกัดอยู่ 

หัวหน้าส่วนงานที่อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในการขอยืมเงินของบุคลากรมีหน้าที่ก ากับติดตามการใช้

จ่ายเงิน รวมทั้งการคืนเงินยืมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

7) หลักการในการด าเนินโครงการ กิจกรรม ต้องระบุวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 

ให้ชัดเจน ระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ กิจกรรม 

8) หลักการและวัตถุประสงค์ เงินยืมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานหรือบุคคล ยืมเพ่ือ 

น าไปจ่ายในการด าเนินงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ต้องมีการ

จ่ายเงินสดก่อน ดังนั้น การขอยืมเงินจึงต้องอยู่ภายใต้เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการจ่ายเงินสดล่วงหน้า 

ทั้งนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศนี้ 

 9) มหาวิทยาลัยจะให้ยืมเงินหมุนเวียนแก่ส่วนงานที่มีระบบบริหารการเงินอยู่ภายใต้การ 

จัดการของมหาวิทยาลัยและบุคคลในสังกัดหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิขอยืมเงิน ซึ่งจะต้องเป็น

ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

  (1) เงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่หน่วยงานยังไม่เบิกจ่าย 

 (2) เงินค่าสวัสดิการการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

  (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

  (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

  (5) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยหรือการให้บริการวิชาการ 

(6) ค่าพัสดุที ่ติดต่อโดยตรงกับผู ้จ าหน่ายจากต่างประเทศ หรือค่าพัสดุที ่ผู้

จ าหน่ายไม่ให้สินเชื่อแก่ส่วนราชการ 

  (7) ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถจ่ายตรงได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ 

หัวหน้าหน่วยงาน อาจยืมเพื่อจ่ายเป็นค่าสอนของอาจารย์พิเศษ ค่าตอบแทน

วิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

 10) ผู้ยืมเงิน จะต้องรับผิดชอบในการคืนเงินให้ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลาที่ 

ก าหนดหากไม่ส่งคืนเงินยืมตามก าหนดและพ้นวันครบก าหนดคืนเงินยืมทดรองจ่ายผู ้ยืมยินยอมให้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอื่นใดที่จะพึงได้รับจากทาง

มหาวิทยาลัย เพ่ือชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบ ได้ทันที 

 



7 
 

11) กรณียืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน 

(1) ให้หัวหน้าหน่วยงานและเลขานุการคณะเป็นผู้ยืมร่วมในการยืมเงินทดรองจ่าย

จากเงินรายได้ เพื่อใช้หมุนเวียนของหน่วยงาน โดยท าสัญญายืมเงินตามแบบที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 2 ฉบับ 

(2) ให้หน่วยงานเก็บรักษาเงินยืมหมุนเวียนของหน่วยงาน โดยให้เปิดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารบัญชีออมทรัพย์คู่กับบัญชีกระแสรายวัน และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงิน

เพื่อตรวจสอบดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากในวรรคก่อนให้น าส่งเป็นเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับจากวันสิ ้นปีงบประมาณ โดยท าบันทึกน าส่ง

ดอกเบี้ยให้งานบัญชี กองคลัง และไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน 

12) การจ่ายและส่งใช้เงินยืม 

(1) กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย กองคลังเป็นผู้ด าเนินการ 

(2) กรณียืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน งานคลังของหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ 

 13) การจ่ายเงินยืมให้จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ 

เท่านั้น ในกรณีที่บัญชีเงินเดือนไม่ใช่บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ผู้ยืมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ธนาคารไทยพาณิชย์และส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากแจ้งกองคลังให้ โอนเงินให้แก่ผู้ยืมก่อนวันที่มีความ

จ าเป็นต้องจ่ายเงินไม่เกิน 2 วันท าการ 

14) การส่งใช้เงินยืมหากมีเงินสดเหลือจ่ายเงินให้น าเงินสดน าฝากธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อ 

บัญชีเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือน าเงินสดส่งคืนที่กองคลังหรืองานคลังของส่วนงานแล้วแต่

กรณี และให้แนบเอกสารการน าฝากเงินพร้อมกับใบส าคัญคู่จ่ายตามระยะเวลา ดังนี้    

(1) กรณีช าระหนี้เงินยืมเป็นเงินสด ให้กองคลังออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน

แสดงการรับเงินพร้อมกับให้ล้างบัญชีลูกหนี้ภายในวันท าการ 

(2) กรณีช าระหนี้เงินยืมโดยวิธีจัดส่งเอกสารใบส าคัญคู่จ่ายจากเงินงบประมาณ

แผ่นดินหรือเงินรายได้ ให้กองคลังออกหลักฐานใบรับใบส าคัญเป็นหลักฐานให้ผู้ยืมเงิน 

ให้ผู้ยืมตรวจสอบการรับใบส าคัญคู่จ่ายของตนเองได้ที่เว็บไซต์ กองคลัง 

(3) กรณียืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน กรณีช าระหนี้เงินยืมเป็นเงินสด ให้งาน

คลังของหน่วยงานออกใบรับเงินเป็นหลักฐานแสดงการรับเงินพร้อมกับให้ล้างบัญชีลูกหนี้

ภายในวันท าการ 
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(4) กรณียืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน กรณีช าระหนี้เงินยืมโดยวิธีจัดส่งเอกสาร 

ใบส าคัญคู่จ่ายเบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ ให้งานคลังของหน่วยงานออกหลักฐานใบรับ

ใบส าคัญเป็นหลักฐานให้ผู้ยืมเงิน และเมื่อได้รับโอนเงินจากกองคลัง ให้หักล้างบัญชีลูกหนี้ภายในวันท า

การ 

 15) เอกสารใบส าคัญคู่จ่ายฉบับใด หากเมื่อตรวจสอบแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้กองคลัง 

หรืองานคลังหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบของส่วนงาน (แล้วแต่กรณี) แจ้งผู้ยืมเงินเพื่อทราบโดยด่วน แล้วให้ผู้

ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับค าทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามค าทักท้วง

และไม่ได้ชี ้แจงเหตุผลให้กองคลังหรืองานคลังหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (แล้วแต่กรณี) 

ทราบ ให้กองคลังหรืองานคลังหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบของส่วนงาน (แล้วแต่กรณี) ด าเนินการตาม

เงื่อนไขในสัญญายืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมเงินยังมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 

ในกรณีที่ผู้ยืมเงิน ไม่สามารถปฏิบัติตามค าทักท้วงในวรรคหนึ่งได้ อันเนื่องมาจากติดภารกิจอ่ืน ให้ผู้ยืมเงิน

ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ 

 16) ผู้ยืมมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบวันครบก าหนดคืนเงินยืมตามสัญญา 

เงินยืมที่ได้รับอนุมัติผู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์กองคลัง http://finance.kku.ac.th 

 17) กรณีท่ีกิจกรรมหรือโครงการที่มีเหตุให้ระงับหรือเลื่อนการด าเนินงาน อันเป็นเหตุให้ 

ไม่สามารถคืนเงินยืมได้ภายในก าหนดเดิม ให้ผู้ยืมเงินด าเนินการคืนเงินยืมทันที  

 18) เมื่อครบก าหนดคืนเงินยืม ผู้ยืมเงินไม่มีการส่งใช้เงินคืน ให้กองคลังหรืองานคลังหรือ 

กลุ ่มงานที่รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) ด าเนินการหักเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง เงิน

ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ยืมมีสิทธิ์ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งค่าปรับร้อย

ละ 7.5 ต่อปีของเงินยืมที่ค้างช าระ เพ่ือช าระคืนตามสัญญาเงินยืมจนกว่าจะครบถ้วน 

 19) ผู้ที่น าเงินยืมทดรองจ่ายไปใช้จ่ายนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ท่ีได้รับอนุมัติ หรือมี 

พฤติการณ์หน่วงเหนี่ยวการคืนเงินยืมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหักเงินเดือนเพื่อส่งคืนเงินยืมไม่ได้ ให้

ถือว่ามีเจตนาทุจริต ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการทางวินัยโดยเคร่งครัด และจะน าเหตุผลดังกล่าวมา

ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการประเมินเพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือการต่อสัญญาจ้าง อีกทั้งหาก

ตรวจสอบแล้วพบว่ามีกรณีถูกหักเงินเดือนเกิน 3 สัญญา ต่อปี จะไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้อีกในอีก 
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2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

นิรมล พันสีมา , อนัตต์ เจ่าสกล (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการท างานโปรแกรม R 

และโปรแกรม SPSS กรณีการจ าแนกประเภทข้อมูลเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้

แนวความคิดการท าเหมืองข้อมูล การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม R ในการ

วิเคราะห์ปัจจัยจากฐานข้อมูลเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปรียบเทียบกับ  SPSS 

ภายใต้แนวความคิดการท าเหมืองข้อมูล   

คณะผู้วิจัยกล่าวว่า “วิธีด าเนินการวิจัย หลังศึกษาปัญหาและก าหนดวัตถุประสงค์ใน การวิจัย

รวมทั้งท าการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้ว จากหลักในการท าเหมืองข้อมูลทั้ง 6 ขั้นตอน คือ 

การศึกษาและส ารวจปัญหา การศึกษาและส ารวจข้อมูลเงินยืมทดรองจ่าย การเตรียมข้อมูล การสร้าง

โมเดลจ าแนกประเภทการยืมคืนเงินยืมทดรองจ่ายโดยใช้โปรแกรมR การสร้างโมเดลจ าแนกประเภทการ

ยืมคืนเงินยืมทดรองจ่ายโดยใช้โปรแกรม SPSS การวิเคราะห์และเปรียบเทียบโปรแกรมR และSPSS ผล

วิเคราะห์โปรแกรม R และ SPSS ให้ผล การวิเคราะห์ด้วยโครงสร้างแบบต้นไม้ที่ใกล้เคียงกันคือ 

หน่วยงานเป็นปัจจัยที ่มีผลต่อลักษณะการคืนเงินล่าช้าปัจจัยแรก คณะสาธารณสุขศาสตร์คณะ

มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และคณะเทคนิค การแพทย์มีปัญหาการคืนเงินล่าช้า 

ปัจจัยต่อมาเป็น ประเภทของกิจกรรมซึ่งลักษณะการคืนเงินที่มีปัญหาล่าช้าจะ เป็นกิจกรรมการเรียนการ

สอนสาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินงาน กิจกรรม การเรียนการสอน

และกิจกรรมการเรียนการสอนสาขา เทคนิคการแพทย์ ประเภทของสัญญายืมโดยเงินยืมแทนเงินเดือน

และค่าจ้างประจ ามีปัญหาคืนล่าช้ามากที่สุด  

คณะผู้วิจัยกล่าวว่า “ผลวิเคราะห์การเปรียบเทียบกราฟ ประเภทต่างๆ ระหว่างโปรแกรม R และ 

SPSS โดยใช้ ข้อมูลเงินยืมทดรองจ่ายเป็นกรณีตัวอย่าง ใช้ข้อมูลยอดเงินยืมทดรองจ่ายน าเสนอใน 

รูปแบบ Box Plot เพื่อดูการกระจายตัวของข้อมูล และบอก ถึงค่าที่กระโดดจากกลุ่ม ใช้ข้อมูล ประเภท

สัญญายืมน าเสนอในรูปแบ Bar Plot เพื่อ เปรียบเทียบประเภทสัญญาได้อย่างชัดเจน เป็นต้น โปรแกรม 

R มีกราฟหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ มากกว่าไม่ว่าจะเป็นกราฟ Mosaic ซึ่งใช้อธิบายปริมาณ ของ

ข้อมูลที่สนใจ ประเภท เงินยืมอื่นๆ มียอดการยืมที่มากที่สุด เนื่องมาจากผู้กรอก ข้อมูลการยืมไม่ระบุ

ประเภทที่ชัดเจนส่งผลเสียต่อการ ตรวจสอบของผู้ดูแลระบบ  ระบบเงินยืมทดรองจ่ายและฐานข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเป็นระบบขนาดใหญ่ มีการจัดเก็บโดยข้อมูลที่ถูกส่งจากหน่วยงานย่อยต่าง ๆ 

มายังฐานข้อมูลกลาง ข้อมูลมีจ านวนมากและยังไม่มีการ น าไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง รวมถึงยังขาด
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ความสมบูรณ์ ความถูกต้องและความคงเส้นคงวา ส่วนข้อมูลเงินยืมทดรองจ่ายมีการจัดเก็บแยก

รายละเอียดเป็นส่วนๆ แล้ว เชื่อมโยงถึงกันจากการท าวิจัยสามารถน าผลการวิเคราะห์ มาช่วยในการ

แก้ปัญหาระบบเงินยืมทดรองจ่าย”  

สรุปผลการวิเคราะห์ คณะผู้วิจัยกล่าวว่า “จากประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งเป็น ผลจากการวิจัยเสนอแนะการ

ก าหนดนโยบายช่วยให้ มหาวิทยาลัยลดความเสี่ยงในการใช้จ่ายงบประมาณได้เป็น อย่างมาก โดยท าให้

ยอดการค้างช าระเงินทดรองจ่ายลดลง เหลือประมาณ 10 ล้านบาทจากประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่ง จาก

ยอดที่ลดลง เนื่องมาจากระเบียบเงินยืมทดรองจ่ายที่ เข้มงวดขึ้นเรื่องการคิดดอกเบี้ยและการคืนเงินยืม

ทดรองได้ หลายงวด เพื่อให้ยอดค้างเงินยืมไม่สูงเกินจริง (กรณีใช้ เอกสาร เบิกจ่ายจริงในการคืนเงินยืม

ตามโครงการนั้นๆ ไป พลางก่อน เหลือเพียงเงินส่วนต่างที่ยังค้างอยู่) ท าให้ สามารถน าเงินในส่วนนี้ไปใช้

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” 

 

นภินทร ศิริไทย  (2558)  ได้ถอดบทเรียนกระบวนการยืมเงิน คืนเงิน พ.ศ.2557-2558 ส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อกระบวนการยืมเงินคืนเงิน 

พบว่ามีปัจจัยส าคัญที่ท าให้กระบวนการเป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติของ ส านักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้แก่ 

1) ปัจจัยด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่ผู้ยืม ผู้อ านวยการ

ส านัก/หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ 

2) ปัจจัยด้านระบบการท างาน ในปัจจุบันมีระบบการท างานที่เอ้ือต่อการติดตามการยืมเงิน คืนเงิน

เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีการพัฒนาขั้นตอนการท างานที่รวดเร็วคล่องตัวเพื่อสนับสนุนการ

ท างานหรือไม ่

3) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การตรวจสอบด้านการเงินและบัญชีของ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) ที่ส่งผลต่อการท างานของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  

ปัจจัยความส าเร็จ สามารถสรุปบทเรียนการท างานด้านกระบวนการยืมเงิน คืนเงินที่ส าคัญดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่การเงินควรมีการท างานเชิงรุก โดยหมั่นสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยควรมีการสื่อสาร

ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการยืมเงิน คืนเงินให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ จะได้ทราบหลักเกณฑ์การ

ยืมเงิน คืนเงิน ที่ส าคัญคือเจ้าหน้าที่การเงินควรมีการติดตามและให้ค าปรึกษาไปในแนวทางเดียวกัน เมื่อมี
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ปัญหาด้านการยืมเงิน คืนเงิน ควรมีการให้ค าปรึกษา และแนะน าในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมีการจัด

ประชุมเพ่ือพูดคุยถึงปัญหา และหาทางแก้ไขร่วมกันอยู่เสมอ ซึ่งหากมีการพูดคุยสื่อสารอย่างต่อเนื่องแล้ว

จะท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และท าให้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ แนวทางฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

2) เจ้าหน้าที่การเงินควรมีปรับปรุงแก้ไข ตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัตการท างานให้

เหมาะสม โดยใช้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการท างาน  

โดยในปีที่ผ่านมามีการจัดประชุมการปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการภายในส านักงาน เพื่อหา

แนวทางปฏิบัติที่สะดวกและคล่องตัวร่วมกันเช่น ให้ผู้ยืมเงินสามารถคืนเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายก่อนการ

ตรวจสอบเอกสารเพ่ือไม่ให้เงินค้างกับผู้ยืม และมีการตรวจสอบเอกสารในภายหลังการด าเนินการในเรื่อง

ดังกล่าวท าให้การคืนเงินล่าช้าน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้งานการเงินได้พัฒนากระบวนการติดตาม 

เร่งรัด และทวงถามอย่างเป็นระบบ โดยมีการจัดท ารายงานติดตามลูกหนี้เงินยืมเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อ

เสนอต่อเลขาธิการ และมีการสั่งการให้ผู้บริหาร/หัวหน้างานติดตาม มีระบบการส่งเมล์ให้พนักงานทุกคน

ทราบการยืมเงิน-คืนเงินที่ล่าช้า การปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์ แนวทางฯ ในการปฏิบัติให้เหมาะสม

สอดคล้องกับลักษณะการท างานขององค์กรนี้จะท าให้ปัญหาด้าน 

กระบวนการยืมเงิน คืนเงินลดน้อยลงได้ 

3) เจ้าหน้าที่ส านักที่เป็นผู้ยืมเงิน ควรท าความเข้าใจและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางฯ การ

ท างานกระบวนการยืมเงิน คืนเงิน  

ที่ส าคัญคือควรมีการยืมเงินล่วงหน้า 5 วันท าการเพื่อให้งานการเงินมีเวลาในการจัดการให้ได้รับเงิน

ตามที่ก าหนด โดยต้องมีการวางแผนในการท างานเพื่อจะได้ยืมเงินใช้ในกิจกรรมได้ทันท่วงที ซึ ่งหาก

เจ้าหน้าที่ส านักวางแผนการท างานได้จะท าให้กระบวนการยืมเงินจึงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และ

สามารถใช้เงินในการด าเนินงานตามกิจกรรมได้ทัน ส าหรับในเรื่องกระบวนการคืนเงินนั ้นตามตาม

หลักเกณฑ์แนวทางและวิธีปฏิบัติก าหนดให้มีการคืนหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน 20 วันท าการ แม้ว่าใน

ปัจจุบัน ส านักอ านวยการจะอนุญาตให้มีการคืนเงินก่อนการตรวจสอบเอกสารที่ครบถ้วน แต่เจ้าหน้าที่

ส านักก็ควรต้องมีความแม่นย าในเรื่องความถูกต้องของเอกสารที่จะใช้ในการเคลียร์เงินเพื่อจะไม่ให้งาน

เป็นภาระท่ีต้องติดตามเอกสาร นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ส านักควรให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นใน

การปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางฯ และแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทีมนักบริหารจัดการและทีมส านัก

อ านวยการอย่างสม ่าเสมอ 
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4) ผู้อ านวยการส านัก/หัวหน้าส่วนงานมีบทบาทส าคัญในการวางแผนการท างานล่วงหน้าและช่วย

ติดตามก ากับงานให้การยืมเงิน คืนเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเพราะผู้ อ านวยการส านัก หัวหน้าส่วน

งานเป็นผู ้ก าหนดทิศทางการท างานของส านัก การก าหนดปฏิทินกิจกรรมที่ต้องมีการยืมเงิน และมี

บทบาทท่ีส าคัญในการก ากับติดตาม การคืนเงินที่ล่าช้าของส านักที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารทุก

ระดับได้ให้ความส าคัญกับเรื ่องดังกล่าวมีการรับทราบรายงานการคืนเงินที่ล่าช้าและช่วยติดตามให้

กระบวนการคืนเงินมีการคืนเงินที่ตรงตามก าหนดเวลามากข้ึน 

5) องค์กรควรปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายในองค์กรให้คล่องตัวตาม 

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการให้บางส านักมีอิสระในการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จด้วยตนเอง 

เช่น ในปีที่ผ่านมาส านักงานฯ ได้มีนโยบายในการให้อิสระในการท างานของ สปพ. ในการบริหารจัดการ

เบ็ดเสร็จในการตรวจสอบเอกสารการเงิน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการยืมเงิน-คืนเงินด้วย การมอบอิสระ

ในการท างานนี้ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น รวมทั้งกระบวนการยืมเงิน คืนเงินเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์แนวทางฯ ด้วย ดังนั้นในอนาคต หากสามารถจัดโครงสร้างของส านักที่มีปริมาณงานด้านการ

บริหารจัดการ (ยืมเงิน-คืนเงิน)จ านวนมาก ให้สามารถท างานได้อย่างเบ็ดเสร็จจะท าให้มีความคล่องตัวขึ้น 

แต่ทั้งนี้จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญและรู้งานอย่างครบกระบวนงานโดยอาจจะต้องมีการพัฒนา

ศักยภาพของเจ้าหน้าที ่ให้มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนงาน จนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

6) การให้ความส าคัญกับข้อสังเกตของ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) มาพัฒนาปรับปรุง

ระบบการท างาน  

ซึ่ง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)  จะมีข้อสังเกตที่ท าให้เจ้าหน้าที่การเงินต้องระมัดระวัง

และพัฒนาระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นในเรื่องการคืนเงินที่เกินก าหนดเวลาท าให้

เจ้าหน้าที่การเงินต้องพยายามหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อธรร

มาภิบาลขององค์กร 

จากการถอดบทเรียน เรื่อง กระบวนการยืมเงิน คืนเงิน พ.ศ.2557-2558 ส านักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ ท าให้ได้ความส าคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ จ าเป็นต้องมีการแก้ไข 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานอยู่สม ่าเสมอ การสื่อสารในองค์กรที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอย่าง

มาก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บทบาทของผู้บริการที่มีความส าคัญในการวางแผน

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าของหน่วยงาน ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการท าให้งานด้านกระบวนการยืมเงิน 
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คืนเงินประสบผลส าเร็จได้ในระดับที่พอใจ และสุดท้ายคือการให้ความส าคัญของข้อสั งเกตของส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความระมัดระวังในกระบวนการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิมากขึ้น 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องศึกษาวิธีการที่ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาo 

ลัดดาภรณ์ อินตาหามแห (2562) ศึกษาและวิเคราะห์เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการยืมเงินทดรองจ่าย คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิเคราะห์ในครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ค่าจ่ายในการยืมเงินทด

รองจ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2560 – 2561 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการยืมเงินทดรองจ่าย โดยมีวิธรด าเนินการศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากส าเนาเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย ส าเนาการจ่ายเงินยืม

ทดรองจ่าย ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 

ล ูกหน ี ้ เ ง ินย ืมทดรอง เป ็นข ้อม ูลรายการค ่าใช ้จ ่ายท ี ่ ย ืมเง ิน คณะว ิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 จ านวน 563 และ พ.ศ.2561 จ านวน 514 

รายการ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสถิติเชิงพรรณนา โดยแจกแจงความถี่(Frequency Distribution)และ

ค่าร้อยละ (Percentage) 

ผลการศึกษา ลัดดาภรณ์ อินตาหามแห ได้กล่าวว ่า “ค่าใช ้จ ่ายในการยืมเง ินทดรองจ่าย คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สามารถจ าแนกได้ 10 ประเภท ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเดินทางไปราชการ 2) 

ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศ 3) ค่าใช้จ่ายประเภทค่าลงมะเบียนเข้าร่วมอบรม

สัมมนา ประชุมวิชาการ 4) ค่าใช้จ่ายประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5) ค่าใช้จ่ายประเภทค่าการกุศล 

เงินสนับสนุน 6) ค่าใช้จ่ายประเภทค่าเบี้ยประชุม 7) ค่าใช้จ่ายประเภทโครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 8) ค่าใช้จ่ายประเภทโครงการ กิจกรรม ตามแผนยุทะศาสตร์ขององค์กร 9) ค่าใช้จ่ายประเภท

ค่าจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 10) ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้จ่ายอื่นๆ”  ผลการวิเคราะห์การยืมเงินทดรองจ่าย

ประเภทค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประเภทโครงการ กิจกรรม ตามแผนยุทะศาสตร์ขององค์กร ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 37.08  ของเงินยืมทดรองจ่ายทุกประเภทค่าใช้จ่าย ในปีประมาณ พ.ศ. 2560 

คิดเป็นร้อยละ 33.31 ของเงินยืมทดรองจ่ายทุกประเภทค่าใช้จ่าย 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิเคราะห์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวัตถุประสงค์การยืมเงินทดรองจ่ายของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จากข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย 3ปีย้อนหลัง  ช่วงข้อมูลอยู่ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดย
มีวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 

3.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งของข้อมูล เป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ (secondary data) เป็นข้อมูลจากรายงานการยืม

เงินทดรองจ่ายของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรูปแบบของการเก็บข้อมูลเป็นลักษณะของตัวเลข

(Fact)และค าอธิบายรายการที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการยืมเงินทดรองจ่ายของแต่ละคนและมีเลขที่

สัญญาเงินยืมทดรองจ่ายเป็นตัวก ากับในการเรียบเรียงข้อมูล ผู ้ศึกษาใช้ข้อมูล (Data) จากระบบ 

KKUFMIS โดยเรียกรายงานข้อมูลทั้งหมด 3 ช่วง ดังนี้ 

(1) ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คือระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 

กันยายน พ.ศ. 2560  

(2) ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 – 30 

กันยายน พ.ศ. 2561 

(3) ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 

กันยายน พ.ศ. 2562 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เมื่อได้ข้อมูลครบ 3 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. 2560-2562)  น าข้อมูลที่ได้มาจัดรูปแบบด้วย 
Microsoft Excel  เนื่องจากข้อมูลที่เรียกรายงานออกจากระบบ KKUFMIS ในตอนแรกถูกจัดอยู่ใน
รูปแบบของ Text file จากนั้น ใช้เครื่องมือ Pivot Tableใน Microsoft Excel  จัดรูปแบบข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบของ Excel file ตามที่ต้องการ และสร้างแผนภูมิ เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและอธิบายข้อมูล 
 

3.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ที่ใช้การแจกแจงความถี่ข้อมูล (frequency 

distribution) แสดงข้อมูลจากการวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปตาราง และแผนภูมิ อธิบายผลการวิเคราะห์จาก

การค านวณร้อยละ 

𝑃 =
𝑃
𝑃
× 100 

𝑃 = ร้อยละ 

𝑃 = ข้อมูลที่ต้องการหาค่าร้อยละ 

𝑃 = ผลรวมข้อมูลทั้งหมด 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical  Analysis) โดยเปรียบเทียบ

ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายตามประเภทสัญญา จ านวนสัญญาและจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายในปีเดียวกัน 

และเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี โดยก าหนดจ านวนรวมของแต่ละปีเป็นฐาน มีค่าเป็นอัตราร้อยละเท่ากับ 100 

และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยอธิบายผลของค่าร้อยละและจากตารางและแผนภูมิ ที่แสดงผลการ

วิเคราะห์ของแต่ละปีและ ข้อมูลเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี   
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ 

 
ผลจากการเก็บข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย ของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื ่อด าเนิน 

โครงการ กิจกรรมต่างๆ จากระบบ KKUFMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 พบว่ามีจ านวน
สัญญาที่เกิดขึ้นทั้งหมด 3 ปี รวมทั้งสิ้น 8,529 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,007,964,034.19 บาท 
(หนึ่งพันเจ็ดล้านเก้าแสนหกหม่ืนสี่พันสามสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์) ซึ่งหากวิเคราะห์ตามจ านวนเงินที่ใช้
ส าหรับให้บริการด้านเงินยืมทดรองจ่ายแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 340 
ล้านบาท การรายงานผลการผลวิเคราะห์ จะแสดงให้เห็นประเภทสัญญาทั้งหมด และแสดงข้อมูลจ านวน
เงนิยืมทดรองจ่าย และจ านวนสัญญาเงิน  ดังนี้ 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายรายปี จ าแนกตามประเภทสัญญาเงินยืมทดรอง
จ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

4.2 วิเคราะห์การเปรียบจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย จ าแนกตามประเภทสัญญาเงินยืมทดรอง
จ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

4.3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย จ าแนกตามประเภทสัญญา
เงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

4.4 วิเคราะห์ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย จ าแนกตามสังกัดของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  

4.5 วิเคราะห์ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายจากประเภทสัญญาเงินยืมอ่ืนๆ 
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4.1 วิเคราะห์ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายรายปี จ าแนกตามประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 โดยแสดงข้อมูลตามปีงบประมาณ ดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 1 เงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามประเภทสัญญาเงินยืม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ล าดับ ประเภทสัญญา จ านวนเงิน (บาท) จ านวนสัญญา (สัญญา) 

1 เงินยืมจากกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ ส านักงานอธิการบดี 109,500.00 4 

2 เงินยืมเพื่อซ้ือวัสดุ 1,366,142.00 14 

3 เงินยืมแทนเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,878,252.51 202 

4 เงินยืมเพื่อเดินทางไปราชการ 4,597,012.00 399 

5 เงินยืมไปราชการต่างประเทศ 9,582,359.00 134 

6 เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 45,044,909.00 470 

7 เงินยืมเพื่อหมุนเวียนภายในหน่วยงาน 63,350,000.00 26 

8 เงินยืมอื่นๆ 229,889,762.37 1,810 

รวม 356,817,936.88 3,059 

 
จากตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณพ.ศ. 

2560 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 356,817,936.88 บาท และจ านวนสัญญารวมทั้งสิ้น 3,059 สัญญา แยก
ตามประเภทสัญญาเงิน ซึ่งจะเห็นว่า ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายสูงที่สุด คือ 
229.89  ล้านบาท ล าดับที่2 ประเภทสัญญาเงินยืมหมุนเวียนภายในหน่วยงาน จ านวนเงินยืมทดรองจ่าย
รวม 63.35 ล้านบาท และ ล าดับที่3 ประเภทสัญญา เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
จ านวนเงินยืมทดรองจ่ายรวม 45 ล้านบาท  

จ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ตามประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ที ่มีอันดับสูงสุด คือ 
ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ คือ 1,810 สัญญา อันดับที่ 2 คือ ประเภทสัญญา เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมสัญญาทั้งสิ้น 470 สัญญา และอันดับที่3 ประเภทสัญญาเงินยืมเพื่อเดินทางไป
ราชการ รวมสัญญาทั้งสิ้น 399 สัญญา 
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ตารางที่ 2 เงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามประเภทสัญญาเงินยืม  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับ ประเภทสัญญา  จ านวนเงิน (บาท)  จ านวนสัญญา (สัญญา) 

1 เงินยืมจากกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ ส านักงานอธิการบด ี                 27,500.00  3 

2 เงินยืมเพื่อซ้ือวัสดุ               115,948.00  3 

3 เงินยืมแทนเงินเดือนและค่าจ้างประจ า             1,438,220.00  93 

4 เงินยืมเพื่อเดินทางไปราชการ             3,487,754.00  278 

5 เงินยืมไปราชการต่างประเทศ           12,952,223.00  117 

6 เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน           37,733,254.00  403 

7 เงินยืมเพื่อหมุนเวียนภายในหน่วยงาน           60,750,000.00  25 

8 เงินยืมอื่นๆ         196,551,914.78  1,630 

รวม         313,056,813.78  2,552 

 
จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณพ.ศ. 

2561 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 313,056,813.78 บาท และจ านวนสัญญารวมทั้งสิ้น 2,552 สัญญา แยก
ตามประเภทสัญญาเงิน ซึ่งจะเห็นว่า ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายสูงที่สุด คือ 
196.55 ล้านบาท ล าดับที่2 ประเภทสัญญาเงินยืมหมุนเวียนภายในหน่วยงาน จ านวนเงินยืมทดรองจ่าย
รวม 60.75 ล้านบาท และ ล าดับที่3 ประเภทสัญญา เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
จ านวนเงินยืมทดรองจ่ายรวม 37.73 ล้านบาท  

จ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ตามประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ที ่มีอันดับสูงสุด คือ 
ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ คือ 1,630 สัญญา อันดับที่2 คือ ประเภทสัญญา เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมสัญญาทั้งสิ้น 403 สัญญา และอันดับที่3 ประเภทสัญญาเงินยืมเพื่อเดินทางไป
ราชการ รวมสัญญาทั้งสิ้น 278 สัญญา 

 
 
 
 

 
 
 

 
 



19 
 

ตารางที่ 3 เงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ าแนกตามประเภทสัญญาเงินยืม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ล าดับ ประเภทสัญญา  จ านวนเงิน (บาท)  จ านวนสัญญา (สัญญา) 

1 เงินยืมจากกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ ส านักงานอธิการบดี               120,000.00  2 

2 เงินยืมแทนเงินเดือนและค่าจ้างประจ า             5,327,680.00  377 

3 เงินยืมเพื่อเดินทางไปราชการ             5,635,007.50  349 

4 เงินยืมไปราชการต่างประเทศ           14,562,198.00  174 

5 เงินยืมเพื่อการวิจยั           14,592,148.28  12 

6 เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน           45,103,343.91  365 

7 เงินยืมเพื่อหมุนเวียนภายในหน่วยงาน           66,850,000.00  28 

8 เงินยืมอื่นๆ         185,898,905.84  1,611 

รวม         338,089,283.53  2,918 

 
จากตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีงบประมาณพ.ศ. 

2562 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 338,089,283.53 บาท และจ านวนสัญญารวมทั้งสิ้น 2,918 สัญญา แยก
ตามประเภทสัญญาเงิน ซึ่งจะเห็นว่า ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายสูงที่สุด คือ 
185.90  ล้านบาท ล าดับที่2 ประเภทสัญญาเงินยืมหมุนเวียนภายในหน่วยงาน จ านวนเงินยืมทดรองจ่าย
รวม 66.85 ล้านบาท และ ล าดับที่3 ประเภทสัญญา เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
จ านวนเงินยืมทดรองจ่ายรวม 45.10 ล้านบาท  

จ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ตามประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ที ่มีอันดับสูงสุ ด คือ 
ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ คือ 1,611 สัญญา อันดับที่2 คือ ประเภทสัญญา เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมสัญญาทั้งสิ้น 365 สัญญา และอันดับที่3 ประเภทสัญญาเงินยืมเพื่อเดินทางไป
ราชการ รวมสัญญาทั้งสิ้น 349 สัญญา 
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จากข้อมูลข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายรายปี แสดงตามประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 แสดงให้เห็นถึงประเภทสัญญาที่เกิดขึ้นในแต่ละงบประมาณ  

ประเภทสัญญาเงินยืมเพ่ือหมุนเวียนภายในหน่วยงาน ผู้วิเคราะห์จะไม่น าข้อมูลการยืมเงินประเภท
สัญญาดังกล่าวมาวิเคราะห์ เนื่องจาก การยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อการหมุนเวียนในหน่วยงาน เป็นการ
ด าเนินการโดยส่วนงานที่มีเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อให้บริการกับบุคลากรในสังกัด ตามแต่ละวงเงินที่
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้ในรูปแบบของเงินในบัญชีธนาคาร ดังนั้นในหัวข้อถัดไปผู้วิเคราะห์จะไม่น า
ประเภทสัญญาเงินยืมเพ่ือการหมุนเวียนในหน่วยงานมาวิเคราะห์ร่วมกันประเภทสัญญาอ่ืน 
ประเภทสัญญาเงินยืมเพื่อการวิจัย  ผู้วิเคราะห์จะไม่น าข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายของประเภทสัญญานี้ 
เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ2561 ยังไม่ได้ก าหนดประเภทสัญญายืมเพื่อการวิจัย ให้ใช้
ส าหรับการยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อไปใช้ส ารองในการด าเนินโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ที่ผ่านมา
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะถูกเลือกไว้ในกลุ่มประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆแทน ดังนั้นในหัวข้อถัดไป
จึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบได้  
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4.2 วิเคราะห์การเปรียบจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย จ าแนกตามประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562   

      
                    หน่วย: บาท 

ล าดับ ประเภทสัญญา 
2560 2561 2562 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1 
เงินยืมจากกองทุนพัฒนาและ
ส่งเสริมคณาจารย์ ส านกังาน
อธิการบด ี

109,500.00 0.03 27,500.00 0.01 120,000.00 0.04 

2 เงินยืมเพือ่ซ้ือวสัด ุ 1,366,142.00 0.38 115,948.00 0.04 - - 

3 
เงินยืมแทนเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า 

2,878,252.51 0.81 1,438,220.00 0.46 5,327,680.00 1.58 

4 เงินยืมเพือ่เดนิทางไปราชการ 4,597,012.00 1.29 3,487,754.00 1.11 5,635,007.50 1.67 

5 เงินยืมไปราชการต่างประเทศ 9,582,359.00 2.69 12,952,223.00 4.14 14,562,198.00 4.31 

6 
เงินยืมค่าใช้จ่ายฝกึอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

45,044,909.00 12.62 37,733,254.00 12.05 45,103,343.91 13.34 

7 เงินยืมอืน่ๆ 229,889,762.37 64.43 196,551,914.78 62.78 185,898,905.84 54.99 

รวม 293,467,936.88 100.00 252,306,813.78 100.00 256,647,135.25 100.00 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย 3 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเภท

สัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่ามีจ านวนเงินในแต่ละปีงบประมาณ เพิ่มขึ้น 
ลดลงแบบไม่สม ่าเสมอ ผู้วิเคราะห์จึงก าหนดให้ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เป็นปีฐานในการวิเคราะห์
ประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายเดียวกันเปรียบเทียบในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้เห็นภาพว่าแต่ละ
ประเภทสัญญานั้นมีแนวโน้มที่สลับกันเพ่ิมข้ึนและลดลงซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปแผนภูมิที่1 และจัดรูปแบบ
ข้อมูลเปรียบจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ให้อยู่ใน
รูปแบบแผนภูมิที2่ เพ่ือแสดให้เห็นการเพิ่มขึ้น-ลดลงของการยืมเงินทดรองจ่ายของบุคลากรแต่ละปะเภท
สัญญา ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งจากผลวิเคราะห์จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้น -ลดลงในแต่ละปีงบประมาณไม่
แตกต่างกัน โดยประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆมีจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายสูงที่สุดปีงบประมาณพ.ศ.2560-
2562 คือ ร้อยละ 64.43 ร้อยละ 62.78 และร้อยละ 54.99 ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย โดยใช้ปีงบประมาณพ.ศ.2560 เป็นปีฐาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 2 การเปรียบเทียบจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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4.3 วิเคราะห์การเปรียบเทียบจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย จ าแนกตามประเภทสัญญาเงินยืมทด
รองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

 

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 

  
หน่วย : สญัญา 

ล าดับ ประเภทสัญญา 
2560 2561 2562 

จ านวน
สัญญา  

ร้อยละ 
จ านวน
สัญญา  

ร้อยละ 
จ านวน
สัญญา  

ร้อยละ 

1 
เงินยืมจากกองทุนพัฒนาและส่งเสริม
คณาจารย์ ส านกังานอธิการบดี 

4 0.13 3 0.12 2 0.07 

2 เงินยืมเพื่อซ้ือวัสดุ 14 0.46 3 0.12 0 0.00 

3 
เงินยืมแทนเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจ า 

202 6.60 93 3.64 377 12.92 

4 เงินยืมเพื่อเดินทางไปราชการ 399 13.04 278 10.89 349 11.96 

5 เงินยืมไปราชการต่างประเทศ 134 4.38 117 4.58 174 5.96 

6 
เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

470 15.36 403 15.79 365 12.51 

7 เงินยืมอื่นๆ 1,810 59.14 1,630 63.87 1,611 55.21 

รวม 3,032 100.00 2,527 100.00 2,878 100.00 

 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นการเปรียบเทียบจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย 3 ปี ซึ่งจะเห็นได้ว่า

ประเภทสัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่ามีจ านวนเงินในแต่ละปีงบประมาณ 
เพ่ิมข้ึน ลดลงแบบไม่สม ่าเสมอ ผู้วิเคราะห์จึงก าหนดให้ปีงบประมา พ.ศ 2560 เป็นปีฐานในการวิเคราะห์
ประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายเดียวกันเปรียบเทียบในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้เห็นว่าแต่ละประเภท
สัญญานั้นมีแนวโน้มที่สลับกันเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งจะแสดงให้เห็นในรูปแผนภูมิที่ 3 และจัดรูปแบบข้อมูล
เปรียบจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ให้อยู่ในแผนภูมิ
ที4่ เพ่ือแสดให้เห็นการเพ่ิมข้ึน-ลดลงของการยืมเงินทดรองจ่ายของบุคลากรแต่ละปะเภทสัญญา ในแต่ละ
ปีงบประมาณ ซึ่งจากผลวิเคราะห์จะเห็นว่าการเพิ่มขึ้น -ลดลงในแต่ละปีงบประมาณไม่แตกต่างกันและ
ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆมีจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายสูงที่สุดปีงบประมาณพ.ศ.2560-2562 คือ ร้อยละ 
59.14 ร้อยละ 63.87 และร้อยละ 55.21 ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย โดยใช้ปีงบประมาณพ.ศ. 2560 เป็นปีฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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4.4 วิเคราะห์ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย จ าแนกตามสังกัดของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
 

ตารางที่ 6 ข้อมูลเงินยืมทดรองจ่ายทั้งหมด จ าแนกตามสังกัดของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

     
หน่วย:บาท 

ล าดับ ส่วนงาน จ านวนเงิน ล าดับ ส่วนงาน จ านวนเงิน 

1 ส านักหอสมุด 39,517,640.91 29 กองบริหารงานวิจัย 1,199,130.00 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28,852,380.00 30 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,116,470.00 

3 คณะวิทยาศาสตร์ 27,262,606.90 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1,097,104.00 

4 คณะศึกษาศาสตร์ 22,781,633.00 32 กองกฎหมาย 923,219.98 

5 กองคลัง 20,311,555.00 33 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 901,629.00 

6 คณะแพทยศาสตร์ 19,543,892.18 34 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 899,600.00 

7 คณะเกษตรศาสตร์ 16,487,708.60 35 กองยุทธศาสตร์ 842,740.00 

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 13,772,371.75 36 ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 813,780.00 

9 ส านักบริการวิชาการ 12,341,800.51 37 กองสื่อสารองค์กร 794,130.00 

10 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 11,189,000.00 38 กองตรวจสอบภายใน 617,816.00 

11 คณะเภสัชศาสตร์ 8,496,819.00 39 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 559,173.00 

12 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 6,893,640.00 40 ส านักงานอธิการบดี 556,000.00 

13 กองการต่างประเทศ 6,348,275.00 41 วิทยาเขตหนองคาย 549,950.00 

14 
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

6,070,334.00 42 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 534,220.00 

15 กองทรัพยากรบุคคล 5,157,043.00 43 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 419,376.00 

16 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5,054,881.37 44 ส านักบริหารการวิจัย 356,380.00 

17 คณะทันตแพทยศาสตร์ 4,205,595.00 45 
สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

301,000.00 

18 กองการกีฬา 3,352,520.00 46 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 234,538.00 

19 กองบริหารงานกลาง 2,889,510.43 47 คณะพยาบาลศาสตร์ 218,550.00 

20 คณะเทคนิคการแพทย์ 2,733,872.00 48 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 175,730.00 

21 กองอาคารและสถานที่ 2,589,661.00 49 บัณฑิตวิทยาลัย 128,208.00 

22 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 2,407,875.00 50 คณะนิติศาสตร์ 64,645.00 

23 คณะเทคโนโลย ี 2,344,416.00 51 ศูนย์ปฏิบัติการออกก าลังกาย 50,000.00 

24 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,292,068.25 52 กองบริการหอพักนักศึกษา 48,500.00 

25 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2,264,110.00 53 ส านักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน 23,068.00 

26 ศูนย์วัฒนธรรม 1,863,984.00 54 ส านักเทคโนโลยีดิจิทัล 19,840.00 

27 
ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

1,634,832.00 55 สถาบันวิจัยและพัฒนา 7,500.00 

28 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 1,203,355.00 ผลรวมท้ังหมด 293,315,676.88 

 
จากตารางที่ 6 พบว่าส่วนงานมีจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายสูงสุด3 อันดับแรก ได้แก่ ส านักหอสมุด 

39.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ13.47 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28.85 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ
9.84 และคณะวิทยาศาสตร์ 27.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ9.29 ของจ านวนเงินยืมทั้งปี   
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ตารางที่ 7 แสดงรายการประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายของส่วนงานที่มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย 
สูงสุด 3 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หน่วย:บาท 

ล าดับ สังกัด เงินยืมอื่นๆ 

เงินยืม
ค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรม 
สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 

เงินยืมไป
ราชการ

ต่างประเทศ 

เงินยืมเพื่อ
เดินทางไป
ราชการ 

 

 เงินยืมเพื่อ
ซื้อวัสดุ 

รวม 

1 ส านักหอสมุด 39,517,640.91 - - -  - 39,517,640.91 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 22,094,695.00 4,663,080.00 1,967,005.00 127,600.00  195,766.00 29,048,146.00 
3 คณะวิทยาศาสตร์ 18,107,817.90 6,999,288.00 1,621,440.00 338,295.00  - 27,066,840.90 

 

จากตารางที่ 7 เป็นการแสดงรายการประเภทสัญญาของส่วนงานที่มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย
สูงสุดจากตารางที่ 6 พบว่า 3 อันดับแรก คือ ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ อันดับ2 ประเภทสัญญาเงินยืม
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอันดับ3 ประเภทสัญญาเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
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ตารางที่ 8 ข้อมูลจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายทั้งหมด จ าแนกตามสังกัดของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

     หน่วย : สัญญา 

ล าดับ ส่วนงาน  จ านวนสัญญา  ล าดับ ส่วนงาน  จ านวนสัญญา  

1 คณะแพทยศาสตร์ 288 29 กองบริหารงานวิจัย 29 

2 คณะศึกษาศาสตร์ 240 30 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 28 

3 คณะวิทยาศาสตร์ 238 31 กองอาคารและสถานที่ 22 

4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200 32 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 

5 กองบริหารงานกลาง 177 33 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 20 

6 กองทรัพยากรบุคคล 145 34 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 

7 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 127 35 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 16 

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 117 36 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 15 

9 ส านักบริการวิชาการ 113 37 วิทยาเขตหนองคาย 14 

10 คณะเกษตรศาสตร์ 105 38 กองการกีฬา 12 

11 กองคลัง 99 39 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 12 

12 ศูนย์วัฒนธรรม 85 40 คณะพยาบาลศาสตร์ 12 

13 คณะเภสัชศาสตร์ 82 41 คณะเศรษฐศาสตร์ 11 

14 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 74 42 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 

15 กองการต่างประเทศ 72 43 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 9 

16 กองกฎหมาย 65 44 ส านักงานอธิการบดี 7 

17 คณะเทคโนโลย ี 58 45 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 7 

18 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 57 46 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 6 

19 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 54 47 ส านักบริหารการวิจัย 6 

20 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

47 48 ส านักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน 4 

21 กองยุทธศาสตร์ 43 49 บัณฑิตวิทยาลัย 3 

22 ส านักหอสมุด 40 50 
สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 

23 ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 38 51 คณะนิติศาสตร์ 1 

24 คณะทันตแพทยศาสตร์ 36 52 ศูนย์ปฏิบัติการออกก าลังกาย 1 

25 คณะเทคนิคการแพทย ์ 35 53 กองบริการหอพักนักศึกษา 1 

26 
ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ 

35 54 ส านักเทคโนโลยีดิจิทัล 1 

27 กองสื่อสารองค์กร 34 55 สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 

28 กองตรวจสอบภายใน 34 ผลรวมท้ังหมด 3,032 

 

จากตารางที่ 8 พบว่าส่วนงานที่มีจ านวนสัญญาสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 288
สัญญา คิดเป็นร้อยละ 9.50 คณะศึกษาศาสตร์  240สัญญา คิดเป็นร้อยละ7.92 และคณะวิทยาศาสตร์ 
238สัญญา คิดเป็นร้อยละ7.85 ของจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายทั้งปี 
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ตารางที่ 9 แสดงรายการประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายของส่วนงานที่มีจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย 
สูงสุด 3 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หน่วย:สัญญา 

ล าดับ สังกัด 
เงินยืมแทน

เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

เงินยืม
อื่นๆ 

เงินยืมเพ่ือ
เดินทางไป
ราชการ 

เงินยืมไปราชการ
ต่างประเทศ 

เงินยืมค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดงูาน 

เงินยืม
เพ่ือซื้อ
วัสด ุ

รวม 

1 คณะแพทยศาสตร ์ 196 31 34 1 25 1 288 

2 คณะศึกษาศาสตร ์ - 189 7 4 40 - 240 

3 คณะวิทยาศาสตร ์ - 172 11 19 33 3 238 

 

จากตารางที่ 9 เป็นการแสดงรายการประเภทสัญญาของส่วนงานที่มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย

สูงสุดจากตารางที่ 8 พบว่า 3 อันดับแรก คือ ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ อันดับ2 เงินยืมแทนเงินเดือน

และค่าจ้างประจ า และอันดับ3 ประเภทสัญญาเงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 

ตารางที่ 10 สรุปข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายทั้งหมด  
แสดงตามสังกัดของผู้ยืมเงินทดรองจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

   
หน่วย:บาท หน่วย:สัญญา 

ล าดับ สังกัด จ านวนสังกัด ผลรวมจ านวนเงิน ผลรวมจ านวนสัญญา 

1 ส านักงานอธิการบด ี 30 64,933,593.98 1,039 

2 ส่วนงาน 25 228,382,082.90 1,993 

 
ผลรวมทั้งหมด 55 293,315,676.88 3,032 

 

จากตารางที่ 10 เป็นการสรุปภาพรวมของเงินยืมทดรองจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2560 โดย
แสดงให้เป็นจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย และจ านวนสัญญา ของ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานอธิการบดี และส่วน
งาน โดยเงินยืมทดรองจ่ายของบุคลากรที่สังกัดส่วนงานคิดเป็นร้อยละ45  มาจากส่วนงาน และบุคลากรที่
สังกัดส านักงานอธิการบดีคิดเป็นร้อยละ55  
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 ตารางที่ 11 ข้อมูลเงินยืมทดรองจ่ายทั้งหมด จ าแนกตามสังกัดของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

     
หน่วย:บาท 

ล าดับ ส่วนงาน จ านวนเงิน ล าดับ ส่วนงาน จ านวนเงิน 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24,871,039.00 28 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1,862,560.00 

2 คณะศึกษาศาสตร์ 24,270,690.00 29 ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,508,630.00 

3 คณะวิทยาศาสตร์ 20,449,210.11 30 วิทยาเขตหนองคาย 1,443,269.00 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19,939,070.00 31 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,300,115.00 

5 ส านักหอสมุด 18,423,371.38 32 กองบริหารงานวิจัย 1,208,315.00 

6 คณะแพทยศาสตร์ 11,857,305.02 33 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

1,158,117.00 

7 กองการต่างประเทศ 11,007,540.00 34 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 969,060.00 

8 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 10,633,357.00 35 กองสื่อสารองค์กร 934,825.00 

9 คณะเภสัชศาสตร์ 9,772,380.00 36 กองกฎหมาย 761,570.61 

10 กองคลัง 9,609,785.00 37 กองอาคารและสถานที่ 643,200.00 

11 คณะเกษตรศาสตร์ 9,280,955.00 38 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 609,621.00 

12 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 8,945,400.00 39 กองการกีฬา 595,770.00 

13 ส านักบริการวิชาการ 7,149,827.00 40 ส านักงานอธิการบดี 527,400.00 

14 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 6,491,560.00 41 กองตรวจสอบภายใน 526,654.50 

15 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 5,503,690.66 42 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 434,720.00 

16 คณะทันตแพทยศาสตร์ 5,463,810.00 43 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 419,840.00 

17 ศูนย์วัฒนธรรม 4,417,069.00 44 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 343,940.00 

18 กองทรัพยากรบุคคล 4,295,264.00 45 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 214,990.00 

19 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 3,735,020.00 46 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 214,200.00 

20 คณะเทคโนโลย ี 2,941,330.00 47 คณะพยาบาลศาสตร์ 157,799.00 

21 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2,884,940.00 48 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 124,760.00 

22 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 2,825,000.00 49 คณะนิติศาสตร์ 67,760.00 

23 คณะเศรษฐศาสตร์ 2,753,416.75 50 กองบริการหอพักนักศึกษา 33,500.00 

24 กองบริหารงานกลาง 2,528,446.75 51 ศูนย์ปฏิบัติการออกก าลังกาย 23,740.00 

25 
ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

2,214,365.00 52 บัณฑิตวิทยาลัย 12,920.00 

26 กองยุทธศาสตร์ 1,975,301.00 53 ส านักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน 3,500.00 

27 คณะเทคนิคการแพทย์ 1,966,895.00 รวมท้ังสิ้น 252,306,813.78 

 
จากตารางที่ 11 พบว่าส่วนงานที่มีจ านวนสัญญาสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 24.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ9.86  คณะศึกษาศาสตร์ 24.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
9.62  และคณะวิทยาศาสตร์ 20.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ8.10 ของจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายทั้ง
ปี 
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ตารางที่ 12 แสดงรายการประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายของส่วนงานที่มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย 
สูงสุด 3 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

หน่วย:บาท 

ล าดับ สังกัด เงินยืมอื่นๆ 
เงินยืมเพื่อ
เดินทางไป
ราชการ 

เงินยืมไป
ราชการ

ต่างประเทศ 

เงินยืม
ค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรม 
สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 

เงินยืมแทน
เงินเดือนและ

ค่าจ้าง
ประจ า 

รวม 

1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 18,383,750.00 159,520.00 3,643,980.00 2,683,789.00 - 24,871,039.00 

2 คณะศึกษาศาสตร์ 18,289,610.00 101,824.00 1,134,346.00 4,696,910.00 48,000.00 24,270,690.00 

3 คณะวิทยาศาสตร์ 15,424,947.11 229,518.00 1,299,783.00 3,471,442.00 23,520.00 20,449,210.11 

 

จากตารางที่ 12 เป็นการแสดงรายการประเภทสัญญาของส่วนงานที่มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย

สูงสุดจากตารางที่ 11 พบว่า 3 อันดับแรก คือ ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ อันดับ2 ประเภทสัญญาเงินยืม

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอันดับ3 เงินยืมไปราชการต่างประเทศ 
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ตารางที่ 13 ข้อมูลจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายทั้งหมด แสดงตามสังกัดของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    
 

 
หน่วย:สัญญา 

ล าดับ ส่วนงาน  จ านวนสัญญา ล าดับ  ส่วนงาน  จ านวนสัญญา 

1 คณะศึกษาศาสตร์ 235 28  กองบริหารงานวิจัย 27 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 194 29  ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 

3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 174 30  ส านักหอสมุด 24 

4 คณะแพทยศาสตร์ 144 31  คณะเศรษฐศาสตร์ 21 

5 กองทรัพยากรบุคคล 132 32  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 

6 กองบริหารงานกลาง 132 33  กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 20 

7 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 101 34  กองอาคารและสถานที่ 16 

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 98 35  วิทยาเขตหนองคาย 16 

9 คณะเภสัชศาสตร์ 95 36  ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 

10 ศูนย์วัฒนธรรม 91 37  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 15 

11 กองการต่างประเทศ 84 38  ส านักงานอธิการบดี 15 

12 คณะเกษตรศาสตร์ 78 39  กองการกีฬา 14 

13 ส านักบริการวิชาการ 77 40  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 

14 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 62 41  คณะพยาบาลศาสตร์ 13 

15 คณะเทคโนโลย ี 54 42  ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 13 

16 กองคลัง 48 43  กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 12 

17 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

46 44 
 

สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 9 

18 กองสื่อสารองค์กร 40 45  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 9 

19 กองกฎหมาย 40 46  ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 8 

20 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 39 47  ศูนย์ปฏิบัติการออกก าลังกาย 5 

21 คณะทันตแพทยศาสตร์ 37 48  กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 4 

22 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 37 49  ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 2 

23 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 36 50  กองบริการหอพักนักศึกษา 1 

24 กองยุทธศาสตร์ 35 51  คณะนิติศาสตร์ 1 

25 
ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

34 52 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 1 

26 คณะเทคนิคการแพทย์ 33 53  ส านักงานประสานและจัดการเรื่องร้องเรียน 1 

27 กองตรวจสอบภายใน 29  รวมท้ังสิ้น 2,527  

 
จากตารางที่ 13 พบว่าส่วนงานที่มีจ านวนสัญญาสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ 235 

สัญญา คิดเป็นร้อยละ9.30   คณะวิทยาศาสตร์ 194 สัญญา คิดเป็นร้อยละ7.68  และ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 174 สัญญา คิดเป็นร้อยละ6.89 ของจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายทั้งปี 
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ตารางที่ 14 แสดงรายการประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายของส่วนงานที่มีจ านวนสัญญา 
สูงสุด 3 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

หน่วย:สัญญา 

ล าดับ สังกัด เงินยืมอื่นๆ 

เงินยืม
เพ่ือ

เดินทาง
ไป

ราชการ 

เงินยืมไป
ราชการ

ต่างประเทศ 

เงินยืม
ค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรม 
สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 

เงินยืมแทน
เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

รวม 

1 คณะศึกษาศาสตร ์ 184 4 9 37 1 235 

2 คณะวิทยาศาสตร ์ 142 14 15 22 1 194 

3 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์ 116 3 27 28 0 174 

 

จากตารางที่ 14 เป็นการแสดงรายการประเภทสัญญาของส่วนงานที่มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย

สูงสุดจากตารางที่ 13 พบว่า 3 อันดับแรก คือ ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ อันดับ2 ประเภทสัญญาเงินยืม

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอันดับ3 เงินยืมไปราชการต่างประเทศ 

 
 

ตารางที่ 15 ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย แสดงตามสังกัดของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

  

หน่วย:บาท หน่วย:สัญญา 

ล าดับ สังกัด จ านวนสังกัด ผลรวมจ านวนเงิน  ผลรวมจ านวนสัญญา 

1 ส านักงานอธิการบด ี 29 65,795,410.86 1,046 

2 ส่วนงาน 24 186,561,402.93 1,481 

  ผลรวมทั้งหมด 53 252,306,813.78 2,527 

 
จากตารางที่ 15 เป็นการสรุปภาพรวมของเงินยืมทดรองจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 โดย

แสดงให้เป็นจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย และจ านวนสัญญา ของ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานอธิการบดี และส่วน
งาน โดยเงินยืมทดรองจ่ายของบุคลากรที่สังกัดส่วนงานคิดเป็นร้อยละ46  มาจากส่วนงาน และบุคลากรที่
สังกัดส านักงานอธิการบดีคิดเป็นร้อยละ54  
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ตารางที่ 16 ข้อมูลเงินยืมทดรองจ่ายทั้งหมด จ าแนกตามสังกัดของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     
หน่วย:บาท 

ล าดับ ส่วนงาน จ านวนเงิน ล าดับ ส่วนงาน จ านวนเงิน 

1 คณะศึกษาศาสตร์ 28,394,295.00 29 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,501,785.00 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 20,255,153.03 30 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 1,342,640.00 

3 คณะแพทยศาสตร์ 16,733,489.93 31 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1,336,550.00 

4 คณะพยาบาลศาสตร์ 15,661,653.00 32 กองยุทธศาสตร์ 1,302,810.00 

5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,320,652.40 33 กองบริหารงานวิจัย 1,235,165.00 

6 ส านักบริการวิชาการ 13,538,137.00 34 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

995,633.00 

7 กองการต่างประเทศ 12,588,650.00 35 กองสื่อสารองค์กร 960,920.00 

8 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 10,944,746.00 36 คณะเศรษฐศาสตร์ 958,501.21 

9 กองคลัง 10,484,650.00 37 วิทยาเขตหนองคาย 865,081.00 

10 คณะเกษตรศาสตร์ 8,892,305.00 38 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 689,040.00 

11 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 8,877,350.00 39 กองกฎหมาย 594,544.00 

12 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 8,785,408.56 40 กองอาคารและสถานที่ 514,826.00 

13 กองทรัพยากรบุคคล 8,286,957.00 41 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 504,478.00 

14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7,900,521.00 42 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 407,690.00 

15 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 7,762,685.00 43 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 384,968.00 

16 คณะเภสัชศาสตร์ 6,674,115.00 44 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 365,460.00 

17 คณะทันตแพทยศาสตร์ 5,066,766.20 45 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 325,000.00 

18 
ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ 

4,281,410.00 46 กองตรวจสอบภายใน 322,239.50 

19 คณะเทคโนโลย ี 3,896,961.60 47 
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

245,696.00 

20 กองการกีฬา 3,817,830.00 48 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 221,200.30 

21 ศูนย์วัฒนธรรม 3,471,032.00 49 คณะนิติศาสตร์ 204,200.00 

22 ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,418,450.00 50 สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 149,600.00 

23 ส านักหอสมุด 3,341,187.87 51 กองบริการหอพักนักศึกษา 148,000.00 

24 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3,044,525.00 52 บัณฑิตวิทยาลัย 147,650.00 

25 คณะเทคนิคการแพทย์ 2,690,367.00 53 
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับ
อาเซียน 

137,600.00 

26 กองบริหารงานกลาง 2,640,042.65 54 ส านักงานอธิการบดี 38,000.00 

27 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 2,071,666.00 55 ศูนย์ปฏิบัติการออกก าลังกาย 11,020.00 

28 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 1,895,832.00 รวมท้ังสิ้น 256,647,135.25 

 
จากตารางที่ 16 พบว่าส่วนงานที่มีจ านวนสัญญาสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ 

28.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ11.06   คณะวิทยาศาสตร์ 20.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ7.89  และ 
คณะแพทยศาสตร์ 16.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ6.52 ของจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายทั้งปี 
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ตารางที่ 17 แสดงรายการประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายของส่วนงานที่มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย 
สูงสุด 3 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
หน่วย:บาท 

ล าดับ สังกัด เงินยืมอื่นๆ 
เงินยืมเพื่อ
เดินทางไป
ราชการ 

เงินยืมไป
ราชการ

ต่างประเทศ 

เงินยืมค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 

เงินยืมแทน
เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 

เงินยืมจาก
กองทุนพัฒนา
และส่งเสริม
คณาจารย์ 

รวม 

1 คณะศึกษาศาสตร์ 17,440,480.00 118,250.00 2,066,661.00 8,768,904.00 - - 28,394,295.00 

2 คณะวิทยาศาสตร์ 15,341,523.62 432,848.00 1,404,517.00 3,052,744.41 23,520.00 - 20,255,153.03 

3 คณะแพทยศาสตร์ 9,461,019.93 111,578.00 393,300.00 1,673,372.00 4,974,220.00 120,000.00 16,733,489.93 

 

จากตารางที่ 17 เป็นการแสดงรายการประเภทสัญญาของส่วนงานที่มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย

สูงสุดจากตารางที่ 16 พบว่า 3 อันดับแรก คือ ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ อันดับ2 ประเภทสัญญาเงินยืม

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และอันดับ3 เงินยืมไปราชการต่างประเทศ 
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ตารางที่ 18 ข้อมูลจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายทั้งหมด แสดงตามสังกัดของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

     
หน่วย:สัญญา 

ล าดับ ส่วนงาน  จ านวนสัญญา ล าดับ  ส่วนงาน    จ านวนสัญญา  

1 คณะแพทยศาสตร์ 396 29 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 24 

2 คณะศึกษาศาสตร์ 245 30 กองบริหารงานวิจัย 24 

3 คณะวิทยาศาสตร์ 231 31 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 23 

4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 183 32 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 23 

5 กองบริหารงานกลาง 156 33 คณะเศรษฐศาสตร์ 19 

6 กองทรัพยากรบุคคล 140 34 กองอาคารและสถานที่ 19 

7 
กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า
สัมพันธ์ 

117 35 ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 117 36 คณะพยาบาลศาสตร์ 14 

9 กองการต่างประเทศ 81 37 กองการกีฬา 13 

10 ศูนย์วัฒนธรรม 77 38 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 

11 ส านักบริการวิชาการ 68 39 
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

13 

12 
ศูนย์ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

68 40 กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา 12 

13 คณะเทคโนโลย ี 66 41 ส านักหอสมุด 10 

14 กองคลัง 64 42 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 10 

15 คณะเภสัชศาสตร์ 61 43 ศูนย์หัวใจสิริกิต์ิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 

16 กองกฎหมาย 59 44 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 8 

17 คณะเกษตรศาสตร์ 54 45 ส านักวิชาศึกษาทั่วไป 8 

18 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 49 46 สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 7 

19 ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 48 47 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 

20 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 43 48 ส านักงานอธิการบดี 6 

21 กองยุทธศาสตร์ 40 49 คณะนิติศาสตร์ 4 

22 คณะทันตแพทยศาสตร์ 37 50 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน 3 

23 
ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 

35 51 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 3 

24 คณะเทคนิคการแพทย์ 34 52 ศูนย์ปฏิบัติการออกก าลังกาย 3 

25 กองสื่อสารองค์กร 34 53 กองบริการหอพักนักศึกษา 2 

26 กองตรวจสอบภายใน 28 54 บัณฑิตวิทยาลัย 2 

27 วิทยาเขตหนองคาย 27 55 สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

28 กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย 26 ผลรวมท้ังหมด 2,878 

จากตารางที่ 18 พบว่าส่วนงานที่มีจ านวนสัญญาสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 396 
สัญญา คิดเป็นร้อยละ13.76  คณะศึกษาศาสตร์ 245 สัญญา คิดเป็นร้อยละ8.51 และคณะวิทยาศาสตร์ 
231 สัญญา คิดเป็นร้อยละ8.03 ของจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายทั้งปี 
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ตารางที่ 19 แสดงรายการประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายของส่วนงานที่มีจ านวนสัญญา 
เงินยืมทดรองจ่ายสูงสุด 3 อันดับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

หน่วย:สัญญา 

ล าดับ สังกัด เงินยืมอื่นๆ 
เงินยืมเพ่ือ
เดินทางไป
ราชการ 

เงินยืมไป
ราชการ

ต่างประเทศ 

เงินยืมค่าใช้จ่าย
ฝึกอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 

เงินยืมแทน
เงินเดือน

และค่าจ้าง
ประจ า 

เงินยืมจาก
กองทุนพัฒนา
และส่งเสริม
คณาจารย ์

รวม 

1 คณะแพทยศาสตร ์ 22 6 4 7 355 2 396 

2 คณะศึกษาศาสตร ์ 167 3 17 58 - - 245 

3 คณะวิทยาศาสตร ์ 154 23 16 37 1 - 231 

 

จากตารางที่ 19 เป็นการแสดงรายการประเภทสัญญาของส่วนงานที่มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย
สูงสุดจากตารางที่ 18 พบว่า 3 อันดับแรก คือ ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ อันดับ2 เงินยืมแทนเงินเดือน
และค่าจ้างประจ า และอันดับ3 ประเภทสัญญาเงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 
ตารางที่ 20 ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย แสดงตามสังกัดของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

   

หน่วย:บาท หน่วย:สัญญา 

ล าดับ สังกัด จ านวนสังกัด ผลรวมจ านวนเงิน ผลรวมจ านวนสัญญา 

1 ส านักงานอธิการบด ี 32 77,450,398.45 1,149 

2 ส่วนงาน 23 179,196,736.80 1,729 

  ผลรวมทั้งหมด 55 256,647,135.25 2,878 

 

จากตารางที่ 20 เป็นการสรุปภาพรวมของเงินยืมทดรองจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดย
แสดงให้เป็นจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย และจ านวนสัญญา ของ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนงานอธิการบดี และส่วน
งาน โดยเงินยืมทดรองจ่ายของบุคลากรที่สังกัดส่วนงานคิดเป็นร้อยละ42  มาจากส่วนงาน และบุคลากรที่
สังกัดส านักงานอธิการบดีคิดเป็น ร้อยละ58 
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4.5 วิเคราะห์ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายจากประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ 

จากข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จ าแนกตามประเภทสัญญา ซึ่ง
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะเห็นว่า ประเภทสัญญาเงินยืมอ่ืนๆมีจ านวนเงิน และจ านวนสัญญา สูงที่สุด 
รองลงมา เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  และประเภทสัญญาเงินยืมไปราชการ
ต่างประเทศ โดยประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ ถูกก าหนดขึ้นในระบบ KKUFMIS เพื่อรองรับโครงการ 
กิจกรรมที่ไม่สามารถจ าแนกประเภทโครงการ กิจกรรม ได้อย่างชัดเจน จึงใช้ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ 
แทน แต่ผู้วิเคราะห์พบว่า ประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆนั้น ไม่สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่ไปวิเคราะห์เพื่อต่อ
ยอดการพัฒนางานในด้านเงินยืมทดรองจ่ายได้ ดังนั้น จึงได้จ าแนกจากชื่อโครงการ กิจกรรม ที่บันทึกไว้
ในประเภทสัญญาอื่นๆ น ามาจ าแนกออกได้ทั้งสิ้น 11 ประเภทสัญญา และได้ก าหนดค านิยามของแต่ละ
ประเภทสัญญา ดังนี้ 
 

1) กิจกรรมเกี ่ยวกับนักเรียน นักศึกษา  หมายถึง โครงการ กิจกรรมที ่จ ัดขึ ้นโดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษาโดยตรง เช่น กิจกรรมเข้าค่าย การแข่งขันทางวิชาการ การแข่งขัน
กีฬา โครงการประกวดผลงาน พิธีการต่างท่ีให้นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม เป็นต้น 

2) กิจกรรมด้านกีฬา หมายถึง โครงการที่จัดการแข่งขันประเภทกีฬา การสนับสนุนเงิน
ให้กับกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของบุคลากร 
เป็นต้น  

3) กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม หมายถึง โครงการ กิจกรรม ที่จัดท าขึ้นตาม
ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของไทย การท านุบ ารุงศาสนา เช่น กฐิน การทอดผ้าป่า การท าบุญใน
วันส าคัญต่างๆ  

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ส าหรับโครงการที่มีจัดประชุม
การประชุมทั้งในและนอกสถานที่ การประชุมกรรมการต่างๆ เป็นต้น  

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบวัดความรู้ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ใช้ส าหรับด าเนินการจัดสอบวัด
ความรู้ ของนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เช่น การจัดสอบวัดความรู้ของนักเรียน O-NET GAT-PAT 
สอบรอบโควต้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้าปฏิบัติงานที่มหาวิยาลัยขอนแก่น 
เป็นต้น 

6) ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค หมายถึง ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ผู้บริหาร ค่าธรรมศาล ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอาหารว่างและครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าเลี้ยงรับรอง เป็นต้น 

7) จัดซื้อวารสารหรือฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศ  หมายถึง การสั่งซื้อวารสาร 
หรือวารสารออนไลน์ และฐานข้อมูลออนไลน์ จากต่างประเทศเท่านั้น 
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8) ทุนการศึกษาระยะสั้นในและต่างประเทศ หมายถึง ทุนการศึกษาที่ได้รับจากแหล่งทุน
ภายใน คือส่วนงานที่มีการมอบทุนการศึกษา ตามเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาที ่ส่วนงานต่างๆมี ใน
ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ส าหรับบุคลากร หรือ อาจารย์ที่ปรึกษายืมเงินทดรองจ่ายเพื่อนักศึกษา 
เป็นต้น 

9) น าเสนอผลงานวิชาการในและต่างประเทศ  หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ค่าลงทะเบียน เพ่ือเข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

10) วิจัย บริการวิชาการ หมายถึง ค่าใช้โครงการวิจัย หรือบริการวิชาการ ที่ยังไม่ได้รับ
เงินทุนจากแหล่งทุนแต่มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบผลงาน
ได้ตามก าหนด  

11) อื่นๆ หมายถึง โครงการ กิจกรรมที่ไม่มีสามารถจัดกลุ่มใดๆได้ ซึ ่งในข้อมูลที่ได้จาก
ระบบKKUFMISไม่ครบถ้วน เกิดจากการบันทึกข้อมูลของต้นทางไม่ชัดเจน ชื่อโครงการ กิจกรรมกว้าง
เกินไป ที่จะสามารถจัดกลุ่มได้ ไม่ทราบกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เป็นต้น  
 

โดยผลการวิเคราะห์จากการจ าแนกข้อมูลที่ได้จากระบบKKUFMIS เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่
แท้จริงในประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆนั้น ผู้เคราะห์จึงได้แสดงข้อมูล 2 ด้าน คือ ก าหนดประเภทสัญญาเงิน
ยืม โดยจ าแนกจากประเภทสัญญาเงินอื่นๆ แสดงจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย และ แสดงจ านวนสัญญาเงิน
ยืมทดรองจ่าย ดังนี้  
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ตารางที่ 21 ประเภทสัญญาเงินยืมที่จ าแนกจากประเภทสัญญาเงินยืมอ่ืนๆ 
แสดงจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

     
หน่วย:บาท 

ล าดับ 
ประเภทสัญญา จ าแนกจากประเภท

สัญญาเงินยืมอื่นๆ 
2560 2561 2562 รวม 

1 กิจกรรมเกี่ยวกับนกัเรียน นกัศึกษา 23,145,069.00 23,992,595.00 35,007,986.00 82,145,650.00 

2 กิจกรรมด้านกีฬา 12,622,205.00 14,945,809.00 13,498,053.50 41,066,067.50 

3 กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม 1,797,810.00 6,023,367.00 5,874,100.00 13,695,277.00 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ 10,380,668.00 18,552,138.00 16,060,697.00 44,993,503.00 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบวัดความรู ้ 38,084,680.00 16,861,900.00 19,543,320.00 74,489,900.00 

6 ค่าใช้สอยและสาธาณูปโภค 8,362,212.52 9,542,536.91 12,679,482.73 30,584,232.16 

7 
จัดซื้อวารสารหรือฐานข้อมูลจาก
ต่างประเทศ 

39,063,906.16 22,737,772.40 12,443,746.61 74,245,425.17 

8 ทุนการศึกษาระยะสั้นต่างประเทศ 1,551,427.71 3,539,358.00 2,178,486.46 7,269,272.17 

9 
น าเสนอผลงานวิชาการในและ
ต่างประเทศ 

9,019,895.94 3,093,336.00 2,986,709.00 15,099,940.94 

10 วิจัย บริการวิชาการ 6,752,459.85 23,365,167.00 29,081,472.00 59,199,098.85 

11 อื่นๆ 79,109,428.19 53,897,935.47 36,544,852.54 169,552,216.20 

รวมทั้งสิ้น 229,889,762.37 196,551,914.78 185,898,905.84 612,340,582.99 

 
จากตารางที ่ 21 แสดงให้เห็นจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายของประเภทสัญญที่จ าแนกโครงการ 

กิจกรรม ออกจากประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ เพื ่อให้แสดงเห็นถึง โครงการ กิจกรรมที่แท้จริง ซึ่งผู้

วิเคราะห์สามารถจ าแนกได้ทั้งสิ้น 10 ประเภทสัญญา และยังมีส่วนที่เป็นประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆคง

เหลืออยู่ โดยวิเคราะห์ได้จากข้อมูลข้างต้นว่า นอกจากประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆแล้ว ข้อมูลการยืมเงิน

ทดรองจ่ายที่มีจ านวนเงินสูงรองลงมาจาก สัญญาเงินยืมประเภทอื่นๆ  ได้แก่  กิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียน 

นักศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบวัดความรู้ และ จัดซื้อวารสารหรือฐานข้อมูลจากต่างประเทศ 
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แผนภูมิที่ 5 ประเภทสัญญาเงินยืมที่จ าแนกจากประเภทสัญญาเงินยืมอ่ืนๆแสดงจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 
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ตารางที่ 22 ประเภทสัญญาเงินยืมที่จ าแนกจากประเภทสัญญาเงินยืมอ่ืนๆ 
แสดงจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

 

    
 หน่วย:สัญญา 

ล าดับ ประเภทสัญญา จ าแนกจากประเภทสญัญาเงินยืมอื่นๆ 2560 2561 2562 รวม 

1 กิจกรรมเกี่ยวกับ นักเรียน นักศึกษา 237 239 336 812 

2 กิจกรรมด้านกีฬา 90 106 116 312 

3 กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรม 55 68 62 185 

4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆ 232 261 243 736 

5 ค่าใช้จ่ายจัดสอบวัดความรู้ 153 70 87 310 

6 ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค 188 163 152 503 

7 จัดซื้อสารสารหรือฐานข้อมูลจากตา่งประเทศ 39 34 26 99 

8 ทุนการศึกษาระยะสั้นต่างประเทศ 16 4 9 29 

9 น าเสนอผลงานวิชาการในและต่างประเทศ 98 28 32 158 

10 วิจัย บริการวิชาการ 68 97 137 302 

11 อื่นๆ 634 560 411 1,605 

รวมทั้งสิ้น 1,810 1,630 1,611 5,051 

 
จากตารางที่ 22 แสดงให้เห็นจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายของประเภทสัญญที่จ าแนกโครงการ 

กิจกรรม ออกจากประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ เพื ่อให้แสดงเห็นถึง โครงการ กิจกรรมที่แท้จริง ซึ่งผู้

วิเคราะห์สามารถจ าแนกได้ทั้งสิ้น 10 ประเภทสัญญา และยังมีส่วนที่เป็นประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆคง

เหลืออยู่ โดยวิเคราะห์ได้จากข้อมูลข้างต้นว่า นอกจากประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆแล้ว ข้อมูลการยืมเงิน

ทดรองจ่ายที่มีจ านวนเงินสูงรองลงมาจาก สัญญาเงินยืมประเภทอื่นๆ  ได้แก่  กิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียน 

นักศึกษา  ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมต่างๆและ ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค 
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แผนภูมิที่ 6 ประเภทสัญญาเงินยืมที่จ าแนกจากประเภทสัญญาเงินยืมอ่ืนๆแสดงจ านวนสัญญาเงินยืมทด
รองจ่าย  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
100
200
300
400
500
600
700

สัญ
ญา

 

ประเภทสัญญาเงินยืมที่จ าแนกจากประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ                                      
แสดงจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 

2560

2561

2562



43 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์ในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ในการยืมเงินทดรองจ่ายของบุคลากรใน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
วัตถุประสงค์การยืมเงินทดรองจ่ายของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562  
และเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเงินยืมทดรองจ่าย โดยการด าเนินการด้าน
เงินยืมทดรองจ่ายในการวิเคราะห์ครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากระบบ KKUFMIS เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงน ามาแบ่ง
ตามประเภทสัญญา เพื่อให้เห็นจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายต่อปีงบประมาณ จ านวนสัญญาเงินยืมทดรอง
จ่ายต่อปีงบประมาณ จ านวนส่วนงานที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี และส่วนงานต่างๆ 
เช่น คณะ ส านัก ที่มีเงินยืมทดรองจ่ายส าหรับหมุนเวียนในส่วนงาน และการวิเคราะห์ประเภทสัญญาอื่นๆ 
ที่ท าให้เห็นวัตถุประสงค์การยืมเงินทดรองจ่ายที่ไม่สามารถจ าแนกได้ว่ามีวัตถุประสงค์ในการยืมเงินทดรอง
จ่ายเพื่อด าเนินโครงการ กิจกรรมใดบ้าง จึงได้วิเคระห์จากข้อมูลตามชื่อโครงการที่ระบุในระบบKKUFMIS 
เพ่ือแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทสัญญาใหม่ จากประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ 
ได้ 10 ประเภท 

   
5.1 สรุปผลการการวิเคราะห์ประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ในมิติของจ านวนเงินและสัญญาเงินยืม
ทดรองจ่าย 

ผลจากการเก็บข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่าย ของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อด าเนิน 
โครงการ กิจกรรมต่างๆ จากระบบ KKUFMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 พบว่าจ านวนสัญญา
ที่เกิดขึ้นทั้งหมด 3 ปี มีจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายรวมทั้งสิ้น 8,529 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,007,964,034.19 บาท (หนึ่งพันเจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสามสิบสี่บาทสิบเก้าสตางค์) ซึ ่งหาก
ว ิ เคราะห ์ตามจ  านวนเง ินท ี ่ ใช ้ส  าหร ับให ้บร ิการด ้ านเง ินย ืมทดรองจ ่ ายแก ่บ ุ คลากรของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าเฉลี่ยต่อปีประมาณ 340 ล้านบาท 

การแยกข้อมูลจ านวนเงินยืมทดรองจ่าย และจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายให้เห็นใน 2 
ส่วน เนื่องจาก จ านวนเงิน และจ านวนสัญญา สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานที่ให้มุมมองที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ จ านวนเงินยืมสะท้อนถึงจ านวนเงินที่มหาวิทยาลัยสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ ซึ่งวัตถุประสงค์ที่อยู่ภายใต้ประเภทสัญญาเงินยืม นั้นจะให้ข้อมูลด้านการวางแผน
ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและให้บริการด้านเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 ในส่วนของจ านวนสัญญาเงินยืม สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณงานด้านเอกสารที่ต้องด าเนินการ
ในแต่ละโครงการ กิจกรรม อีกทั้งจ านวนของสัญญาเงินยืมในแต่ละประเภทสัญญา สามารถน าไปเป็น
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ข้อมูลในการพิจารณาทบทวนถึงวัตถุประสงค์ ที่อยู่ภายใต้ประเภทสัญญาต่างๆ ที่ช่วยให้มีแนวคิดในการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พบว่าในประงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 มีจ านวน
สัญญาเงินยืมประเภท เดินทางไปราชการ จ านวนสัญญา 399 สัญญา  278 สัญญา และ349 สัญญา 
ตามล าดับ ผู้วิเคราะห์เห็นว่า สามารถน าไปหาแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องกับระเบียบการ
เดินทางไปราชการที่ไม่ต้องท าสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย เนื ่องจากการเดินทางไปราชการจะเป็นการ
เดินทางแบบเร่งด่วน หากต้องท าเอกสารส าหรับการยืมเงินทดรองจ่ายแล้ว อาจไม่ทันเวลา ผู้เดินทางต้อง
ส ารองเงินส่วนตัว เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ จึงน าหลักฐานการจ่ายเงินมาเบิกจ่ายภายหลัง  

 

5.2 สรุปผลการวิเคราะห์การยืมเงินทดรองจ่ายจ าแนกตามสังกัด  

การยืมเงินทดรองจ่ายของบุคลากรจ าแนกตามสังกัด แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สั งกัดส่วนงาน 
และ สังกัดส านักงานอธิการบดี ผลการวิเคราะห์พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 บุคลากรมาจากส่วน
งาน คิดเป็นร้อยละ 55 และ จากส่วนส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 45  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
บุคลากรมาจากส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 46 และ จากส่วนส านักงานอธิการบดี ร้อยละ  54 และใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 บุคลากรมาจากส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 42 และ จากส่วนส านักงานอธิการบดี 
ร้อยละ 58 สามารถสรุปได้ว่า ค่าเฉลี่ยของบุคลากรที่ยืมเงินทดรองจ่ายมาจากส่วนงาน คิดเป็นร้อยละ 48 
โดยเป็นส่วนงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดสรรเงินยืมหมุนเวียนในจ านวนเงินที่ส่วนงานยื่นความ
ประสงค์ในการขอวงเงินส าหรับใช้เพื่อเป็นเงินยืมหมุนเวียนในส่วนงาน และค่าเฉลี่ยบุคลากรที่ยืมเงินทด
รองจ่ายมาจากส านักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 58 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ส่วนงานได้มีการให้บุคลากรใน
สังกัดของตนเองมายืมเงินทดรองจ่ายจาก กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น อาจเป็นไปได้ว่า เงินยืม
หมุนเวียนส่วนงานไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร ผู้บริหารของส่วนงานหรือผู้ปฏิบัติงานด้านเงิน
ยืมทดรองจ่ายสามารถน าผลวิเคราะห์ในส่วนนี้เป้นข้อมุลส าหรับการพิจารณาเพิ่มวงเงินยืมทดรองจ่ายใน
ส่วนงาน เพื่อให้เพียงพอต่อบุคลากรในสังกัด ซึ่งมีส่วนงานที่ล าดับสูงสุด ในแต่ละปีงบประมาณ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อับดับหนึ่ง ส านักหอสมุด 39,517,640.91 บาท  คิดเป็นร้อยละ 13.47 ของ
จ านวนเงินยืมทดรองจ่ายทั้งปี โดยเป็นประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ มีจ านวนเงินสูงที่สุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 อันดับหนึ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24,871,039.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ9.86 ของ
จ านวนเงินยืมทดรองจ่ายทั้งปี โดยเป็นประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ มีจ านวนเงินสูงที่สุด ปีงบประมาณพ.ศ. 
2562 อันดับหนึ่ง คณะศึกษาศาสตร์ 28,394,295.00 บาท คิดเป็นร้อยละ11.06 ของจ านวนเงินยืมทั้งปี 
โดยเป็นประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ มีจ านวนเงินสูงที่สุด 

ในด้านของจ านวนสัญญาเงินยืมทดรงจ่าย เป็นการแสดงให้เห็นถึงปริมาณโครงการ กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย และสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนงาน ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่
จ าแนกจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายตามสังกัด พบว่า ในปีงบประมาณพ.ศ.2560  อันดับหนึ่ง คณะ
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แพทยศาสตร์ 288 สัญญา คิดเป็นร้อยละ9.50 ของจ านวนสัญญาทั้งปี โดยเป็นประเภทสัญญาเงินยืมแทน
เงินเดือนและค่าจ้างประจ า มีจ านวนสัญญาสูงที่สุด ในปีงบประมาณพ.ศ.2561  อันดับหนึ่ง คณะ
ศึกษาศาสตร์ 235 สัญญา คิดเป็นร้อยละ9.30 ของจ านวนสัญญาทั้งปี โดยเป็นประเภทสัญญาเงินยืมอ่ืนๆ 
มีจ านวนสัญญาสูงที่สุด ในปีงบประมาณพ.ศ.2562  อันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ 396 สัญญา คิดเป็น
ร้อยละ13.76 ของจ านวนสัญญาทั้งปี โดยเป็นประเภทสัญญาเงินยืมแทนเงินเดือนและค่าจ้างประจ า มี
จ านวนสัญญาสูงที่สุด 
 

5.3 สรุปผลการวิเคราะห์สัญญาประเภทเงินยืมอ่ืนๆ  

การจ าแนกโครงการ กิจกรรมเพื่อให้เห็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของประเภทสัญญาอื ่นๆ ที่ถูก

ก าหนดไว้ในระบบKKUFMIS เพ่ือใช้ส าหรับการก าหนดประเภทสัญญาเงินยืมที่นอกเหนือไปจาก ประเภท

สัญญาที่มีความหมายชัดเจน เช่น ประเภทสัญญาเงินยืมเดินทางไปราชการ เงินยืมไปราชการต่างประเทศ 

เงินยืมค่าใช้จ่ายฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นต้น หากพิจารณาแล้วว่าโครงการ กิจกรรมที่มี

วัตถุประสงค์ไม่อยู่ในหมวดที่ก าหนดไว้ จะไปเลือกประเภทสัญญาอื่นๆทั้งหมด จึงส่งให้สัญญาเงินยืม

ประเภทอื่นๆมีจ านวนเงิน และจ านวนสัญญาที่สูงที่สุด ท าให้อยากต่อการน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อหา

แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาหนี้คงค้างนาน การเบิกจ่ายล่าช้า เอกสารการ

เบิกจ่ายเพ่ือหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายมีความยุ่งยากซับซ้อน เป็นต้น ดังนั้น ผลการจ าแนกประเภทสัญญา

จากประเภทสัญญาอ่ืนๆ โดยสามารถจ าแนกออกได้ทั้งสิ้น 10 ประเภทสัญญา ได้แก่ 1) กิจกรรมเกี่ยวกับ

นักเรียน นักศึกษา 2) กิจกรรมด้านกีฬา 3) กิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรม 4) ค่าใช้จ่ายในการจัด

ประชุมต่างๆ 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบวัดความรู้ 6) ค่าใช้สอยและสาธารณูปโภค 7) จัดซื้อวารสารหรือ

ฐานข้อมูลออนไลน์จากต่างประเทศ 8) ทุนการศึกษาระยะสั้นในต่างประเทศ 9) น าเสนอผลงานวิชาการ

ในและต่างประเทศ 10) วิจัย บริการวิชาการ และยังคงประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ ที่ไม่สามารถจ าแนก

ออกได้ ซึ่งในข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ประเภทสัญญา ทั้ง 10 ประเภทพบว่า จากผลการวิเคราะห์

สามารถสรุปได้ว่า  จ านวนเงินยืมทดรองจ่ายของประเภทสัญญาใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 

พบว่า  กิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา มีจ านวนเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมสูง

ที่สุด รวม 3ปี เป็นเงินทั้งสิ้น 82 ล้านบาท  และผลการวิเคราะห์จากจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายของ

ประเภทสัญญาใหม่ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2563 พบว่า  กิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา 

มีจ านวนสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายสูงที่สุด รวม 3ปี รวมทั้งสิ้น 812 สัญญา 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

1) จากการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทสัญญาการยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถ

สะท้อนถึงโครงการ กิจกรรมที่ด าเนินการภายใต้มหาวอทยาลัยขอนแก่น หลายๆโครงการ กิจกรรมมีการ

ด าเนินการที่ส าเร็จลุล่วงจนถึงกระบวนการเบิกจ่ายกลับประสบปัญหา เช่น เบิกจ่ายบางรายการไม่ได้ 

เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง เกิดการแก้ไขหลายครั้ง จนส่งผลให้เงินยืมทดรองจ่ายเกินก าหนดระยะเวลา

ช าระ หรือ แก้ไขเอกสารบ่อยครั้ง จนกระทั่งเอกสารสูญหาย เป็นต้น ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นถึง

จ านวนเงินที่ใช้จ่าย และปริมาณงานที่มาจากจ านวนสัญญา โดยข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปต่อยอดเพื่อ

พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ กิจกรรม หรือกระทั่งบุคลากร ได้แก่ กระบวนการ

ยืมเงินทดรองจ่าย กระบวนการเบิกจ่าย เพ่ือลดปัญหาที่เกิดข้ึนดังที่กล่าวมา  

2) ปรับปรุงประเภทสัญญาให้มีความชัดเจนโดยก าหนดประเภทสัญญาที่ได้จากการจ าแนกตามผล

วิเคราะห์เพิ่มเข้าในระบบKKUFMISเพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่ายเลือกประเภทสัญญาที่

เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจนตั้งแต่ต้น การน าไปใช้

ประโยชน์ในการวิเคราะห์การปรับปรุงประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย 

เนื่องจากประกาศในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นเพื่อความถูกต้อง ชัดเจนในการ

เลือกประเภทสัญญา 

3) จากผลการวิเคราะห์โครงการ กิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา มีจ านวนเงินและจ านวนสัญญาสูง

ที่สุด ที่ได้จากการจ าแนกประเภทสัญญาอื่นๆ  ซึ่งท าให้เกิดแนวคิดว่าควรน าไปศึกษาและพัฒนา เพิ่มเติม

ในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป ว่าโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษานั้นมีแนวโน้มในการ

ด าเนินการย่างไร กล่าวคือ ด าเนินการเป็นประจ าทุกปี  ด าเนินการทั้งปี เป็นต้น  ในปัจจุบันมีโดยมี

โครงการน าร่องที ่มีแนวปฏิบัติงานเฉพาะ โครงการ ได้แก่ โครงการการแข่งขันขอนแก่นมาราธอน

นานาชาติ โครงการแข่งขันกีฬามอดินแดงเกมส์  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติส าหรับ

การเริ่มด าเนินโครงการ การยืมเงินทดรองจ่าย การเบิกจ่าย เพื่อให้โครงการมีการด าเนินการอย่างเป็น

ระบบ ลดปัญหาการเบิกจ่าย การคืนเงินยืมทดรองจ่ายล่าช้า เอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง รวมถึงการ

วางแผนล่วงหน้าที ่สามารถด าเนินการได้ราบรื ่นมากขึ้น ดังนั้นหากกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องกับนักเรียน 

นักศึกษามีการด าเนินงานเป็นประจ าทั้งปี น าแนวทางการก าหนดประกาศเฉพาะกิจกรรมได้จากตัวอย่าง

ข้างตน อีกทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการ กิจกรรม ตามประกาศฯ สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ว่า 

ค่าใช้จ่ายใดบ้างที่สามารถเปลี่ยนจากการยืมเงินทดรองจ่าย เป็นวิธีการจ่ายตรงแทน เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
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ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่อง ค่าตอบแทน เป็นต้น โดยมีข้อมูลของผู้ประกอบการเพื่อการตัดสินใจ

ในเลือกใช้บริการ เป็นฐานข้อมูลส าหรับการน าเสนอให้ใช้วิธีการจ่ายตรงแทนการยืมเงินทดรองจ่าย  

4) ข้อมูลเงินยืมทดรองจ่าย นอกจากมิติของจ านวนเงิน จ านวนสัญญา ที่สะท้อนถึงปริมาณการใช้

จ่าย ปริมาณของโครงการ กิจกรรมต่างๆแล้ว ประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย เป็นฐานข้อมูลที่ท าให้

ทราบถึง โครงการ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวกรองที่ท าให้เห็นความถี่ของการ

ด าเนินงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ภายใต้ประเภทสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ดังนั้น การจ าแนกประเภท

สัญญาเพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับโครงการ กิจกรรมอย่างแท้จริง ถูกต้องและชัดเจนให้เป็นตามผลการ

วิเคราะห์  จึงจะให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการน าโครงการ กิจกรรมที่มีความถี่ในการด าเนินงาน 

มาบรรจุเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ ก าหนดเป็นนโยบาย กลยุทธ์เพิ่มเติมเพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อองค์กร 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลภายนอก ในเชิงที่การได้รับประโยชน์  การส่งเสริมให้ความรู้ 

จากโครงการ กิจกรรมนั้น เป็นต้น 

 5) สามารถน าผลการวิเคราะห์ประเภทสัญญาที่จ าแนกออกจากประเภทสัญญาเงินยืมอื่นๆ น าไป

เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตามที่ผู้วิเคราะห์เล็งเห็นจากประเภท

สัญญาเงินยืมเดินทางไปราชการ และ ประเภทสัญญาเงินยืมเดินทางไปราชการต่างประเทศ ที่แต่ละ

ปีงบประมาณ มีจ านวนสัญญาค่อนข้างสูง ซึ่งในปัจจุบัน การใช้จ่ายมีระบบรองรับมากมาย อาทิ QR 

code บัตรเครดิต บัตรเดบิต จ่ายเงินผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคารต่างๆซึ่งช่องทางที่เพิ่มขึ้น ท าให้เงินสด

แทบไม่จ าเป็นอีกต่อไป และการให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลก ดังนั้นการใช้เงินสดในการใช้จ่าย

ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ เช่น ที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าน ้ามัน (กรณีใช้รถยนต์) 

สามารถเปลี่ยนเป็นการใช้ บัตรเครดิตราชการ ซึ่งบัตรเครดิตราชการเป็นอีกทางเลือกในการลดการใช้เงิน

สดในภาครัฐที่มีมานานแล้ว อ้างถึง หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง หนังสือที่ กค 0407.2/ว56 ลงวันที่ 30 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ โดยกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้น

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-payment Master 

plan) เพ่ือท าให้การใช้จ่ายมีความคล่องตัว ลดการใช้เงินสดและเช็ค โดยบัตรเครดิตราชการมีสาระส าคัญ

ดังนี้ 
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(1) ก าหนดให้มีบัตรวงเงินถาวร และบัตรวงเงินชั่วคราวเพื่อสอดคล้องกับภารกิจของส่วน

ราชการ และช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งค่าใช้จ่ายส าหรับบัตรวงเงินถาวรมีรายการช าระค่าสินค้า

และบริการที่ได้รับอนุมัติ มีดังนี้  

(1.1) ค่าใช้จ่ายเดินทางในการไปราชการชั่วคราวตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทาง

ไปราชการพ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(1.2) ค่าใช้จ ่ายในการฝึกอบรม การจัดประชุม การสัมมนา การจัดงาน การจั ด

นิทรรศการ รวมถึงการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการด าเนินการเช่นเดียวกัน 

(1.3) ค่ารับรองชาวต่างประเทศ 

(1.4) ค่าโดยสารเครื่องบินส าหรับข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษา

ด าเนินการโดยส านักงานก.พ. 

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายรายการข้างต้นให้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่ จ าเป็นต้อใช้ในเรื่องดังกล่าวซึ่งอาจเกิดขึ้นใน

ระหว่างปฏิบัติราชการด้วย เช่น รายการวงเงินการันตี การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินทดแทนใบเดิม

(Refund) เป็นต้น 

(2) ก าหนดการมอบอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานผู้ถือบัตร โดยให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็น

ผู้รับมอบอ านาจ เพื่อให้การอนุมัติเปิดหรือเพิ่มวงเงินค่าใช้จ่ายของบัตรประเภทวงเงินชั่วคราวเป็นไป

โดยเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น 

จากหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังข้างต้น ท าให้มหาวิทยาลัยสามารถน ามาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุง เปลี ่ยนแปลงกระบวนการปฏิบ ัต ิงานที ่ เก ี ่ยวข้องกับการเด ินไปราชการของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในอนาคตได้ เพื่อลดปัญหาการยืมเงินทดรองจ่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดหนี้คงค้างได้ 

และลดขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
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ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเงินทดรองราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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