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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพันธกิจในการด าเนินการสนับสนุนการจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุผ่าน
ระบบงบประมาณ พัสดุการเงิน บัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ พึงรับ - พึงจ่าย ในลักษณะสามมิติและระบบ
บัญชีต้นทุนรายกิจกรรม ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยการบริหารจัดการด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ
ต่างๆให้สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มาจากการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านเงิน
ยืมทดรองจ่ายเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรม
โครงการต่างๆ ที่จ าเป็นต้องยืมทดรองจ่ายในเพ่ือให้ส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โครงการได ้

 การปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นมี
นโยบายกระจายอ านาจให้ส่วนงานมีวงเงินยืมทดรองจ่ายในจ านวนเงินที่จัดสรรตามความจ าเป็น 
เหมาะสมของแต่ละส่วนงาน โดยอ านาจการอนุมัติใช้เงินอยู่ที่คณบดีของส่วนงานนั้นๆ ซึ่งมีเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269/2556 เรื่องหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้  ประกาศมีผลบังคับใช้ วันที่  19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย ต้องอาศัยประกาศฯดังกล่าวในการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่กระบวนการให้ยืมเงิน ไปจนถึง กระบวนการติดตามเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระ ดังนั้น
ความส าคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับประกาศฯ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ยัง
ไม่ปรากฏเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม โดยส่วนมากการปฏิบัติตามความเคยชินและท าตาม
กัน บางครั้งเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสื่อสารโดยผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง หรือผู้รับบริการ  ท าให้การ
ด าเนินการล่าช้า สร้างความไม่พึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เป็นต้น อีกทั้ง ยังพบปัญหาจากผู้ปฏิบัติที่ยังมี
ความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่ายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยปัญหาต่างๆได้ถูก
สะท้อนมาจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงผ่านช่องทาง โทรศัพท์ เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสัมมนาเครือข่าย
การคลังและพัสดุ และในบางครั้งผู้รับบริการเป็นผู้แจ้งปัญหา 
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้จั ดท า จึงเล็งเห็นความส าคัญของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ผู้จัดท าปฏิบัติงานที่ กอง



2 

 

คลัง ส านักงานอธิการบดีและเริ่มปฏิบัติงานด้านนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 โดยเป็นภาระงานหลัก เพ่ือให้คู่มือ
การปฏิบัติงานดังกล่าว ได้มาตรฐานในการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นรูปธรรม สามารถให้ผู้
ปฏิบัติในปัจจุบันหรือผู้ปฏิบัติงานใหม่ สามารถเข้าใจตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนท างาน และมีการปฏิบัติ
เป็นไปทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถตอบข้อค าถามได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะปฏิบัติงานที่ส่วน
งานหรือส่วนกลาง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1) เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 1.2.2) เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เมื่อมีคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานที่เป้นมาตรฐานการในการปฏิบัติงานได้ เพ่ือรองรับนโยบายการ
เปลี่ยนหน้าที่กันภายในส่วนงาน หรือ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานเข้ามาใหม่ คู่มือนี้สามารถเป็นต้นแบบและช่วย
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนั้น คู่มือสามารถช่วยลดข้อผิดพลาดการท างานที่อาจท าให้เกิดความ
เสียหายต่อองค์กรและใผู้ปฏิบัติงาน 

  

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

 คู่มือการปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดท าขึ้น โดยอาศัยจาก
ประสบการณ์ของของผู้ปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่ายที่เป็นภาระงานหลักในปัจจุบัน สังกัด งาน
การเงิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี โดยปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่ายให้กับบุคลกรทั้ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269/2556 เรื่องหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่งสามารถจ าแนกกระบวนการหลักได้ 3 กระบวนการ ดังนี้  

1.4.1 กระบวนการยืมเงินทดรองจ่าย  

1.4.2 กระบวนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย 

1.4.3 กระบวนการติดตามเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระ  

 

1.5 นิยามศัพท์ 
 เงินยืม หมายถึง เงินยืมทดรองจ่าย จากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือด าเนินกิจกรรม

หรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ ในการอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย 
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 ใบส าคัญคู่จ่าย หมายถึง หลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการ
จ่ายเงินให้แก่ผู้รับตามภาระผูกพัน 

 ส่วนงาน หมายถึง ส านัก คณะ ศูนย์ ส านักงานวิทยาเขต ซึ่งเป็นส่วนงานตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558  

 ระบบ KKUFMIS  หมายถึง ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (KhonKaen University 

Fiscal Management Information System) 
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บทที่ 2 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย และบริการทางด้านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งการด าเนินงาน
ของกองคลังประกอบด้วยโครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
 2.1 ประวัติกองคลัง 
 2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

 2.3 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
2.4. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

            2.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภาระงานกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 

2.1 ประวัติกองคลัง 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เมื่อ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 93 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
ประกาศให้แบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีเป็นกองต่าง ๆ 6 กอง และแต่ละกองแบ่ง เป็นแผนก
ต่าง ๆ ซึ่งมีกองต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองการเจ้าหน้าที่ 
  4. กองแผนงาน 

  5. กองบริการการศึกษา 

  6. กองบ ารุงรักษาอาคารและสถานที่  
  และกองคลังเป็นหนึ่งในนั้น จึงได้มีกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นับแต่นั้นเป็นต้นมา  
 ในปัจจุบันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 
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25 เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยการเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย และมิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เอง จากเดิมที่มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของรัฐโดยตรง การเปลี่ยนแปลงให้
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบนั้น ก็เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้ง
เรื่องการจัดการทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถก าหนด
กฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการภายในด้วยตัวเองได้  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กร การจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในส านักงาน
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตามมาตา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก การแบ่งส่วนงาน และ
หน่วยงาน กับหน่วยงานย่อยของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 จึงได้ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แบ่งให้กองคลังเป็นหน่วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย และ
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 120/2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานของหน่วยงาน ส านักงาน
อธิการบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้แบ่งหน่วยงานย่อยของกองคลัง ดังนี้ 
 1. งานงบประมาณ 

 2. งานพัสดุ 
 3. งานการเงิน 

 4. งานบัญชี 
โดยมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ รายจ่าย การเงิน การ

บริหารลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน การบัญชี รายงานการเงิน
และบัญชี การพัสดุ ควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดท าสัญญา และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

 1) วิสัยทัศน์ 
  กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานชั้นน าด้านการบริหารการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ 

 2) พันธกิจ 



6 

 

  1. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านการคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับการ
รักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
  2. สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

  3. บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 3) ค่านิยม 

  บริการด้วยความเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม น าองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเป็น
เครือข่าย 

 F Friendship ความเป็นมิตร 
 I Intelligent องค์ความรู้ 
 N Network เครือข่าย 

 A Attitude ทัศนคต ิ

 N New Innovation นวัตกรรมใหม ่

 C Customers ผู้รับบริการ 
 E Ethic จริยธรรม 

 4) วัฒนธรรมองค์กร 
  ความมุ่งม่ัน ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 

 5) เป้าประสงค์หลัก 

1)  มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

2)  การบริการที่เป็นเลิศ 

3)  เป็นศูนย์กลางการรวมพลังและพัฒนาของเครือข่ายการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเข้มแข็ง 

4)  บุคลากรมีศักยภาพในการท างานสูง มีความผาสุกในการท างานและมีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

 6) สมรรถนะหลัก 

  กองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ซึ่ง
มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการท างานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ มี
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คุณธรรม จริยธรรม และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-Service และ
ระบบ e-Ordering 

 

2.3 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
 2.3.1 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

  การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มี
ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบก ากับดูแลการ
ด าเนินงานด้านการคลังและการพัสดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

หน่วยอ านวยการ 

งานพัสด ุงานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญช ี

 1) ภารกิจการ
ตรวจสอบ 

2) ภารกจิการ
ควบคุมงบประมาณ 

3) ภารกจิการจัดท า
ใบสั่งจ่าย 

4) ภารกิจการ

1) ภารกิจจัดซ้ือจัด
จ้าง 
2) ภารกจิบริหาร
สัญญา 
3) ภารกจิบริหาร
พัสด ุ

1) ภารกจิรับเงิน 

2) ภารกจิจ่ายเงิน 

3) ภารกิจเงินยืมทด
รองจ่าย 

 

1) ภารกจิการบัญช ี

2) ภารกจิการลงทุน
และรายงานการเงิน 
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 2.3.2 โครงสร้างอัตราก าลังกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  โครงสร้างอัตราก าลังของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีจ านวนทั้งสิ้น 
76 อัตรา โดยจ าแนกตามประเภทต าแหน่ง และแสดงตามงานที่สังกัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างอัตราก าลังกองคลัง 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่
น 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(1) 

กองคลัง 
(64) 

หน่วยอ านวยการ หัวหน้า 
งานงบประมาณ 

(1) 

หัวหน้า 
งานพัสดุ 

(1) 

หัวหน้า 

งานการเงิน 

(1) 

หัวหน้า 

งานบัญชี 
(1) 

(22) 
-นักวิชาการเงินและ
บัญชี (20) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ทั่วไป (2) 

(6) 
-เจ้าหน้าทีบ่ริหารงาน
ทั่วไป (1) 
-นักจัดการงานทั่วไป 
(2)  
-นักเทคโนโลย ี
สารสนเทศ (1) 
-พนักงานธุรการ (1) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ทั่วไป (1) 

(19) 
-นักวิชาการพัสดุ (16) 

-พนักงานทัว่ไป (1) 

-พนักงานปฏิบัติงาน
ทั่วไป (1) 

-พนักงานพัสด ุ(1) 

(14) 
-นักวิชาการเงินและ
บัญชี (10) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ทั่วไป (3) 
-นักบัญชี (1) 

(10) 
-นักบัญชี (8) 
-นักวิชาการเงินและ
บัญชี (2) 
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 2.3.3 ข้อมูลบุคลากรกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น บุคลากรกองคลัง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 76 อัตรา โดยจ าแนกตามประเภทต่าง ๆ ได้
ดังนี้ 

   จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

 1) พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จ านวน 17 อัตรา 

 2) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จ านวน 29 อัตรา 

 3) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได้)  จ านวน 19 อัตรา 

 4) ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จ านวน 10 อัตรา 

 5) ลูกจ้างประจ า จ านวน   1 อัตรา 

   จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง 
 1) ผู้อ านวยการกอง จ านวน   1 อัตรา 

 2) นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 34 อัตรา 

 3) นักวิชาการพัสดุ จ านวน 17 อัตรา 

 4) นักบัญชี จ านวน 10 อัตรา 

 5) พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป จ านวน   7 อัตรา 

 6) นักจัดการงานทั่วไป จ านวน   2 อัตรา 

 7) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน   1 อัตรา 

 8) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน   1 อัตรา 

 9) พนักงานทั่วไป จ านวน   1 อัตรา 

 10) พนักงานธุรการ จ านวน   1 อัตรา 

 11) พนักงานพัสดุ จ านวน   1 อัตรา 
 

2.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 2.4.1 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี  

  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน 
ออกเป็น 4 งาน 1 หน่วย ซึ่งมบีทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละงาน ดังนี้ 
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  2.4.1.1 งานงบประมาณ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจการตรวจสอบ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเอกสารการขอใช้
และเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในการเบิก
จ่ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ค าปรึกษาผู้ใช้บริการและเครือข่ายการคลังและพัสดุ  ก าหนดแนว
ปฏิบัติเพ่ือเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งทบทวนระเบียบ ประกาศ เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภาวะปัจจุบัน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

   2) ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการบันทึกฐานข้อมูล
ทะเบียนเจ้าหนี้  การจัดท าใบเบิกจ่าย (Barcode) ควบคุมการใช้จ่ ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นตามที่ได้รับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหน่วยงานอ่ืนให้เบิกแทน การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
   3) ภารกิจการจัดท าใบสั่งจ่าย มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายและจัดท าใบสั่งจ่ายเงินเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ตามภาระผูกพัน  และรายงานการการ
จัดท าใบสั่งจ่าย 

   4 )ภารกิจการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น การหักเงินสะสมและสมทบเพ่ือส่งส านักงานประกันสังคม
และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการหักหนี้บุคคลที่สามตามข้อตกลงของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านระบบจ่ายตรง (งบบุคลากร: ข้าราชการและลูกจ้างประจ า) และระบบ e-

pension (บ าเหน็จบ านาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงินอุดหนุน: พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ้างชั่วคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดท าใบเบิกจ่าย (Barcode) 

และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณท่ีเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
 

  2.4.1.2 งานพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 

   1) ภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (วัสดุ 
ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการทั่วไป จ้างก่อสร้าง) ให้กับหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ก าหนด 
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   2) ภารกิจบริหารสัญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าสัญญา ตรวจสอบ
สัญญา แก้ไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกันการเสนอราคา 
หลักประกันสัญญา เป็นต้น เบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ และก าหนดหมายเลขทรัพย์สินในระบบ KKUFMIS 

   3) ภารกิจบริหารพัสดุ มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการบริหารจัดการคลังพัสดุ (การ
รับเข้า – จ่ายออกจากบัญชี) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ก าหนด 

  2.4.1.3 งานการเงิน มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจรับเงิน มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและน าส่ง
เงิน ให้บริการรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  
   2) ภารกิจจ่ายเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจ่ายเงินให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย เช่น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนบุคลากร (ค่าล่วงเวลา ค่าเงินเวร ค่าเบี้ยประชุม 
ค่าตรวจงานจ้าง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย เจ้าหนี้การค้าภายนอก บุคคลภายนอกและหน่วยงานภายนอก เป็น
ต้น และการบริหารสภาพคล่อง และส ารองเงินเพ่ือช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้า บุคลากร ส่วนงานภายใน
และภายนอก มหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การประสานงาน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบการรับช าระเงินและการ
จ่ายเงินให้สามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

   3) ภารกิจเงินยืมทดรองจ่าย มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการตรวจสอบเสนออนุมัติการ
ยืมเงินทดรองจ่าย การรับช าระคืนเงินยืมทดรองจ่าย การรายงานเงินยืมทดรอง จ่ายรายเดือน              
และรายปี การติดตามและรายงานหนี้เงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระและจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย 

4) ภารกิจบริหารสภาพคล่อง มีหน้าที่ในการประมาณการปริมาณเงินสดที่จะต้อง
คงไว้ในบัญชีออมทรัพย์เพ่ือส ารองจ่ายเจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
การประสานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบ
การรับช าระเงินและการจ่ายเงินให้สามารถรองรับการด าเนินการของมหาวิทยาลัย  

   
  2.4.1.4 งานบัญชี มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจการบัญชี มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้านรายรับ 
รายจ่าย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
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รวมถึงการจ าแนกข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์รายการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินและการจ่ายเงิน รวมถึง
การด าเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

   2) ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการ ดังนี้ ด้าน
การลงทุน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ลงทุนของมหาวิทยาลัยพร้อมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และด้าน
การรายงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบรายการข้อมูลรายเดือน รายไตรมาสและ
รายปี และปิดบัญชี เพ่ือน าส่งข้อมูลประจ าเดือนในระบบ GFMIS และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินราย
เดือน รายไตรมาสและรายปี น าเสนอ ตามความต้องการของผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

  2.4.1.5 หน่วยอ านวยการ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจรับ-ส่งหนังสือ มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร ตั้งแต่การรับ-ส่งเอกสาร 
การติดตามและค้นหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติท าลายหนังสือราชการ 

   2) ภารกิจบริหารทั่วไป มีหน้าที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการด้าน
การประชุม การบริหารงานทั่วไป การจัดท าและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจ าปี การจัดท า
ข้อตกลงและการรายงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

   3) ภารกิจสารสนเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลประสานงานกลางระหว่าง
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของระบบ วิเคราะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการเงิน การ
พัสดุ จากระบบ KKUFMIS เพ่ือบูรณาการจัดท ารายงานข้อมูลที่สามารถตัดสินใจได้ และยังท าหน้าที่ด้าน
ฝ่ายวิชาการของกองคลัง คือ พัฒนาระบบเพ่ือน าข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 
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2.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภาระงานกองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 

2.5.1 โครงสร้างการปฏิบัติงาน งานการเงิน กองคลัง 

งานการเงิน กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับและจ่ายเงินทุกประเภทของ
มหาวิทยาลัย เช่น เงินเดือน เงินค่าตอบแทนบุคลากร (ค่าล่วงเวลา ค่าเงินเวร ค่าเบี้ยประชุม ค่าตรวจงาน
จ้าง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย จ่ายให้เจ้าหนี้การค้าภายนอก บุคคลและสถาบันภายนอก เป็นต้น เงินยืมทดรอง
จ่าย และการบริหารกระแสเงินสด โดยมีภารกิจของงานการเงิน แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้าง งานการเงิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
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1) ภารกิจรับเงิน มีหน้าที่การรับและน าส่งเงินหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

2) ภารกิจจ่ายเงิน มีหน้าที่จ่ายเงินให้หน่วยงานภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย   

 3) ภารกิจเงินยืมทดรองจ่าย  มีหน้าที่ตรวจสอบเสนออนุมัติการยืมเงินทดรองจ่าย การรับ
ช าระคืนเงินยืมทดรองจ่าย การรายงานเงินยืมทดรองจ่ายรายเดือน และรายปี การติดตามและรายงานหนี้
เงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระ  และการจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย  

4) ภารกิจบริหารสภาพคล่อง มีหน้าที่ในการประมาณการปริมาณเงินสดที่จะต้องคงไว้ใน
บัญชีออมทรัพย์เพ่ือส ารองจ่ายเจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การ
ประสานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบการรับ
ช าระเงินและการจ่ายเงินให้สามารถรองรับการด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

 

2.5.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการเงินและบัญชี ที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่  21  กันยายน  2553  ระบุ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานประเภทวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

ภาระหน้าที่ของต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามมาตรฐานต าแหน่งงานของ ก.พ.อ.
ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ ชื่อสายงาน วิชาการเงินและบัญชี ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการ
เงินและบัญชี ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  

ปฏิบัติงานในฐานนะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.5.2.1 ด้านการปฏิบัติการ 
 1) จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณ

การรายได้ รายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน 
ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานเพ่ือพร้อม
ที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

 2) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ -จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-

จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดท าฎีกา 
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ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้
หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละ
หน่วยงาน 

3) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท 
ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 

4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ
และการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ 
และการบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ  

5) ให้บริการด้านวิชาการต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2.5.2.2  ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

2.5.2.3  ด้านการประสานงาน 

 1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

 2) ชี้แจงและให้รายะเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.5.2.4 ด้านการบริการ 
 1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและ

บัญชี รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและ
บัญชี เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูล
และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ
พิจารณาก าหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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2.5.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 

นางสาวสุทัตตา กันทะวาด ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติการ ภาระงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 

1) ภาระงานด้านการติดตามหนี้เงินยืมค้างช าระประจ าเดือน โดยตรวจสอบรายงานหนี้คง
ค้างจากระบบKKUFMIS และจัดท ารายงานหนี้คงค้างประจ าเดือนเพ่ือเสนอผู้อ านวยการกองคลังลงนาม
ในหนังสือแจ้งเตือนก่อน หลังจากนั้น ในวันที่ 10 ของทุกเดือน จะเสนอขออนุมัติหักเงินเดือน กรณีที่ผู้ยืม
ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน จากนั้นส่งรายงานแยกประเภทบุคลากรให้
งานงบประมาณเพ่ือด าเนินการหักเงินเดือนตามรายงานเพ่ือชดใช้เงินยืมทั้ง ประเภทเงินยืมทั่วไปและ
กองทุนสวัสดิการต่างๆ สุดท้ายเมื่อหักเงินเดือนแล้วจะจัดท าข้อมูลตามรายงานการหัก เงินเดือน
ประจ าเดือนเพื่อน าเข้าข้อมูลในระบบKKUFMISเพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน  

2) จัดท ารายงานเงินยืมคงค้างเพ่ือกระทบยอดลูกหนี้ระหว่างงานบัญชี และรายงานสถานะ
เงินยืมทดรองจ่ายคงค้างประจ าเดือนเพื่อเสนอผู้บริหาร 

3) การหักรายจ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้าง ดังนี้ 
บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ จัดรูปแบบข้อมูลประมวลผลข้อมูลหนี้ สรุปข้อมูลรายจ่าย และจัดท ารายงาน
รายจ่ายประจ าเดือนของบุคลากรทุกประเภท เพื่อหักเงินเดือนช าระหนี้บุคคลที่สามและหนี้สวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย โดยหักรายจ่ายจากเงินเดือนให้สอดคล้องกับกฎหมายตามล าดับดังนี้ 

3.1) รายจ่ายตามที่กฎหมายก าหนดอาทิเช่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินสะสมประกันสังคม
เงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมบังคับคดี ศาลล้มละลาย
กลาง 
3.2) รายจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดอาทิเช่นค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ าประปา  
ค่าไฟฟ้า ค่าขยะ ของบุคลากรที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าสมาชิกกองทุน
ฌาปนกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่นเงินยืมสวัสดิการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเงินยืม
กองทุนของคณะต่างๆ ค่าท่ีพักแฟลตบุคลากร ค่าธรรมเนียมสถานที่จอดรถ 

3.3) รายจ่ายตามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (MOU) อาทิ
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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จังหวัดขอนแก่น กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่
ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 

4) ภาระงานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนือภาระงานประจ า โครงการพัฒนาตามนโยบายของ
กองคลังประจ าปี  โดยมีหน้าที่ในการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการประจ าปี ของงานการเงิน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ให้เกิดการพัฒนาโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการก าหนดรูปแบบการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในแต่ละด้านและภารกิจของงานการเงิน และมีส่วนร่วมในการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือรายงานการด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex )และ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และมีส่วนร่วมเป็น
คณะกรรมการก าหนดแผนการปฏิบัติงานประจ าปีเพ่ือให้กองคลังขับเคลื่อนแบบมีทิศทางที่สามารถ
รายงานผลการปฏิบัติตามรอบระยะเวลาประเมินของมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็นระบบ เป็นต้น 
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บทที ่3  

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติงาน 

 
คู่มือการปฏิบัติงานเงินยืมทดรองจ่าย เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักเกณฑ์และวิธีการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ดังนี้  
3 . 1  ป ร ะกาศ  ร ะ เบี ย บ  ข้ อบั ง คั บ  ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ เ งิ น ยื มท ดรอ งจ่ า ย  เ งิ น ร า ย ไ ด้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

3.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1269/2556) เรื่องหลักเกณ์และแนว
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ 

3.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 422/2558) เรื่อง การให้บริการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง 

3.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 941/2553) เรื่องหลักเกณฑ์การหักเงินเดือน 
ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินเพ่ิมและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่จ่ายพร้อมเงินเดือนประจ าเดือนของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3.2 ข้อควรระวังในการปฏฺบัติงาน  
 

3.1 ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 
     3.1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1269/2556) เรื่องหลักเกณ์และแนว

ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ 
1) หลักการและวัตถุประสงค์ 
 1.1) เงินยืมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานหรือบุคคล ยืมเพ่ือน าไปจ่ายในการ

ด าเนินงานในหน้าที่และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ต้องมีการจ่ายเงินสดก่อน 
ดังนั้น การขอยืมเงินจึงต้องอยู่ภายใต้เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องมีการจ่ายเงินสดล่วงหน้า ทั้งนี้ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศนี้ 

 1.2) มหาวิทยาลัยจะให้ยืมเงินหมุนเวียนแก่หน่วยงานที่มีระบบบริหารการเงินอยู่ภายใต้
การจัดการของมหาวิทยาลัยและบุคคลในสังกัดหน่วยงานดั งกล่าวเป็นผู้มีสิทธิขอยืมเงิน ซึ่งจะต้องเป็น
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

   (1) เงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่หน่วยงานยังไม่เบิกจ่าย 
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   (2) เงินค่าสวัสดิการการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร 

   (3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

   (4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

   (5) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยหรือการให้บริการวิชาการ 

   (6) ค่าพัสดุที่ติดต่อโดยตรงกับผู้จ าหน่ายจากต่างประเทศ หรือค่าพัสดุที่ผู้
จ าหน่ายไม่ให้สินเชื่อแก่ส่วนราชการ 

   (7) ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่สามารถจ่ายตรงได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงาน อาจยืมเพ่ือจ่ายเป็นค่าสอนของอาจารย์พิเศษ ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 1.3) การได้รับอนุมัติเงินยืม เป็นการให้ยืมเงินตามหลักการในข้อ 6 การจ่ายเงินจะต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ของรายการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 1.4)  ผู้ยืมเงิน จะต้องรับผิดชอบในการคืนเงินให้ครบตามจ านวน ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดหากไม่ส่งคืนเงินยืมตามก าหนดและพ้นวันครบก าหนดคืนเงินยืมทดรองจ่ายผู้ยืมยินยอมให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอ่ืนใดที่จะพึงได้รับจากทาง
มหาวิทยาลัย เพ่ือชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบ ได้ทันที 

 1.5)  หัวหน้าหน่วยงานที่อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในการขอยืมเงินของบุคลากรมี
หน้าที่ก ากับติดตามการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งการคืนเงินยืมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

2) ผู้มีอ านาจอนุมัติและผู้มีสิทธิยืมเงิน 

2.1) อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายเงินรายได้
มหาวิทยาลัยได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ส าหรับเงินยืมหมุนเวียนของหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงาน 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจอนุมัติเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินหมุนเวียนของหน่วยงานได้ตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

 2.2) ผู้มีสิทธิยืมเงินทดรองจ่าย ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ และต้องไม่เป็นผู้ที่ค้างเงินยืมที่เกินก าหนดระยะเวลาในสัญญาตั้งแต่ 1 สัญญา เป็นต้น
ไป 
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การยืมเงินทดรองจ่าย หากมีความจ าเป็นไม่อาจยืมได้ด้วยตนเอง อาจมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้
มีสิทธิยืมแทนได้ 

3) หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงิน 

 3.1) ผู้ยืมเงินจะต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เข้าใจเป็นอย่างดีเมื่อ
ได้รับอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย จะต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศ ที่เกี่ยวข้องและหากหลักฐานการ
จ่ายเงินไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบได้ ผู้ยืมเงินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

 3.2) เงื่อนไขการยมืเงิน 

   (1) เงินยืมทดรองจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่หน่วยงานยังไม่เบิกจ่าย ยืม
ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างท่ีได้รับบรรจุและแต่งตั้ง 

   (2) เงินยืมทดรองจ่ายเงินค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา
บุตร ยืมได้ตามจ านวนเงินที่เรียกเก็บ 

   (3) เงินยืมทดรองจ่ายเพ่ือการอ่ืน ให้ยืมได้ตามค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงและ
จ าเป็นต้องจ่ายตามระยะเวลา ที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ทั้งนี้ให้แสดงในแผนการใช้จ่ายเงิน แต่ต้องไม่
เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและต้องมีงบประมาณหรือแหล่งเงินที่รองรับการเบิกจ่ายเพ่ือส่งใช้เงินยืม 

 3.3) กรณบีุคลากรยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

   (1) ให้ผู้ยืมเงินท าสัญญายืมเงิน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 2 ฉบับ โดยมี
หัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบการยืมเงินดังกล่าว 

   (2) หลักฐานประกอบการยืมเงิน โครงการหรือหลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงิน แผนการใช้จ่ายเงินที่แสดง วัน เวลา จ านวนเงิน ที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 

   (3) ให้ยื่นเรื่องถึงกองคลัง ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ก่อนวันที่มีความจ าเป็นต้องใช้
เงิน 

   (4) เจ้าหน้าที่ กองคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองการยืมเงินและการอนุมัติ
ให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
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3.4) กรณียืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน 

   (1) ให้หัวหน้าหน่วยงานและเลขานุการคณะเป็นผู้ยืมร่วมในการยืมเงินทดรองจ่าย
จากเงินรายได้ เพ่ือใช้หมุนเวียนของหน่วยงาน โดยท าสัญญายืมเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
จ านวน 2 ฉบับ 

   (2) ให้หน่วยงานเก็บรักษาเงินยืมหมุนเวียนของหน่วยงาน โดยให้เปิดบัญชีเงิน
ฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์คู่กับบัญชีกระแสรายวัน และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพ่ือตรวจสอบ
ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากในวรรคก่อนให้น าส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับจากวัน
สิ้นปีงบประมาณ โดยท าบันทึกน าส่งดอกเบี้ยให้งานบัญชี กองคลัง และไม่ต้องออกใบเสร็จรับเงิน 

3.5) กรณีบุคลากรยืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน 

   (1) ให้ผู้ยืมเงินท าสัญญายืมเงิน ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 2 ฉบับ 

   (2) หลักฐานประกอบการยืมเงิน โครงการ/หลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน 

แผนการใช้จ่ายเงินที่แสดง วัน เวลา จ านวนเงิน ที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 

   (3) ให้ยื่นเรื่องถึงงานคลังหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ก่อน
วันที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 

   (4) เจ้าหน้าที่งานคลังหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน มีหน้าที่ตรวจสอบ
และกลั่นกรองการยืมเงินและการอนุมัติให้เป็นไปตามประกาศนี้ 

4) การจ่ายและส่งใช้เงินยืม 

 4.1) ผู้ด าเนินการจ่ายและรับคืนเงินยืม 

   (1) กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย กองคลังเป็นผู้ด าเนินการ 

(2) กรณียืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน งานคลังของหน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการ 

 4.2) การจ่ายเงินยืมให้จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินเดือนเงินฝากธนาคารไทย
พาณิชย์เท่านั้น ในกรณีที่บัญชีเงินเดือนไม่ใช่บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ผู้ยืมเปิดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์และส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากแจ้งกองคลังให้โอนเงินให้แก่ผู้ยืมก่อน
วันที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเงินไม่เกิน 2 วันท าการ 

 4.3) การส่งใช้เงินยืม 
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   (1) การส่งใช้เงินยืมเงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่หน่วยงานยังไม่เบิกจ่าย ให้
กองคลังตั้งฎีกาเบิกหักผลักส่งเพ่ือคืนเงินยืมทดรองจ่าย 

   (2) การส่งใช้เงินยืมเงินค่าสวัสดิการการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาบุตร ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่ายทันทีเม่ือได้จ่ายเงินแล้ว 

   หากมีเงินสดเหลือจ่ายเงินให้น าเงินสดน าฝากธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีเงิน
รายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือน าเงินสดส่งคืนท่ีกองคลังหรืองานคลังของหน่วยงาน แล้วแต่กรณี และ
ให้แนบเอกสารการน าฝากเงินพร้อมกับใบส าคัญคู่จ่ายตามระยะเวลา ดังนี้ 
    (2.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศและต่างประเทศ 
ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่ายให้เร็วที่สุดแต่ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับจากไปราชการ 

    (2.2) ค่าใช้จ่ายทุกประเภท ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้
ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่าย ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม 

 4.4) การหักล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
   กรณียืมเงินทดรองจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

   (1) กรณีช าระหนี้เงินยืมเป็นเงินสด ให้กองคลังออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน
แสดงการรับเงินพร้อมกับให้ล้างบัญชีลูกหนี้ภายในวันท าการ 

   (2) กรณีช าระหนี้เงินยืมโดยวิธีจัดส่งเอกสารใบส าคัญคู่จ่ายจากเงินงบประมาณ
แผ่นดินหรือเงินรายได้ ให้กองคลังออกหลักฐานใบรับใบส าคัญเป็นหลักฐานให้ผู้ยืมเงิน ให้ผู้ยืมตรวจสอบ
การรับใบส าคัญคู่จ่ายของตนเองได้ที่เว็บไซต์ กองคลัง 
   (3) กรณียืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน กรณีช าระหนี้เงินยืมเป็นเงินสด ให้งาน
คลังของหน่วยงานออกใบรับเงินเป็นหลักฐานแสดงการรับเงินพร้อมกับให้ล้างบัญชีลูกหนี้ภายในวันท าการ 

   (4) กรณียืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน กรณีช าระหนี้เงินยืมโดยวิธีจัดส่งเอกสาร
ใบส าคัญคู่จ่ายเบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ ให้งานคลังของหน่วยงานออกหลักฐานใบรับ
ใบส าคัญเป็นหลักฐานให้ผู้ยืมเงิน และเมื่อได้รับโอนเงินจากกองคลัง ให้หักล้างบัญชีลูกหนี้ภายในวันท า
การ 

 4.5) เอกสารใบส าคัญคู่จ่ายฉบับใด หากเมื่อตรวจสอบแล้วมีเหตุต้องทักท้วง ให้กอง
คลังหรืองานคลังหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (แล้วแต่กรณี) แจ้งผู้ยืมเงินเพ่ือทราบโดยด่วน 
แล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับค าทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตาม
ค าทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้กองคลังหรืองานคลังหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (แล้วแต่
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กรณี) ทราบ ให้กองคลังหรืองานคลังหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน (แล้วแต่กรณี) ด าเนินการ
ตามเงื่อนไขในสัญญายืมเงิน โดยถือว่าผู้ยืมเงินยังมิได้ส่งใช้คืนเงนิยืมเท่าจ านวนที่ทักท้วงนั้น 

ในกรณีที่ผู้ยืมเงิน ไม่สามารถปฏิบัติตามค าทักท้วงในวรรคหนึ่งได้ อันเนื่องมาจากติดภารกิจอ่ืน ให้ผู้ยืม
เงินด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ 

 4.6) ผู้ยืมมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบวันครบก าหนดคืนเงินยืมตาม
สัญญาเงินยืมที่ได้รับอนุมัติผู้ยืมเงินสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์กองคลัง http://finance.kku.ac.th 

 4.7) กรณีท่ีกิจกรรมหรือโครงการที่มีเหตุให้ระงับหรือเลื่อนการด าเนินงาน อันเป็นเหตุ
ให้ไม่สามารถคืนเงินยืมได้ภายในก าหนดเดิม ให้ผู้ยืมเงินด าเนินการคืนเงินยืมทันที  

5) การควบคุมและตรวจสอบ 

 5.1) ให้กองคลังจัดท าทะเบียนเงินยืมในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยและ
จัดท ารายงานลูกหนี้เงินยืมคงค้างหรือรายงานฐานะเงินยืมตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เสนอ
อธิการบดีเพ่ือทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

 5.2) เงินยืมหมุนเวียนของหน่วยงาน ให้หน่วยงานรายงานฐานะเงินยืมต่ออธิการบดี 
ภายใน 10 วันของเดือนถัดไป 

 5.3) ให้ส านักงานตรวจสอบภายในมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลรายงานฐานะเงินยืมในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานเพื่อตรวจสอบได้และรายงานฐานะเงินยืมของมหาวิทยาลัย
ต่ออธิการบดี 

 5.4) ให้หน่วยงานเปลี่ยนสัญญาการยืมเงินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6) บทก าหนดโทษ 

 6.1) เมื่อครบก าหนดคืนเงินยืม ผู้ยืมเงินไม่มีการส่งใช้เงินคืน  ให้กองคลังหรืองานคลัง
หรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) ด าเนินการหักเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง เงิน
ค่าตอบแทน บ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ยืมมีสิทธิ์ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งค่าปรับ
ร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินยืมที่ค้างช าระ  เพื่อช าระคืนตามสัญญาเงินยืมจนกว่าจะครบถ้วน 

 หากเลยก าหนดเวลาช าระคืนเงินยืมเกินกว่า 3 เดือน แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังไม่ได้
รับช าระเงินครบถ้วนตามสัญญา ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาน าเหตุดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนและการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือการต่อสัญญาจ้าง 
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 การหักเงินเดือนเพ่ือส่งคืนเงินยืม กองคลัง ด าเนินการภายในวันที่ 10 ของเดือน หาก 
ผู้ยืมเงินน าเงินสดมาคืนหลังวันที่ 10 ของเดือน กองคลังจะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ยืมเงินในวันสิ้นเดือน
ต่อไป 

 6.2) ผู้ที่น าเงินยืมทดรองจ่ายไปใช้จ่ายนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติ หรือมี
พฤติการณ์หน่วงเหนี่ยวการคืนเงินยืมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหักเงินเดือนเพ่ือส่งคืนเงินยืมไม่ได้ ให้
ถือว่ามีเจตนาทุจริต ซึ่งมหาวิทยาลัยจะด าเนินการทางวินัยโดยเคร่งครัด และจะน าเหตุผลดังกล่าวมา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือการต่อสัญญาจ้าง อีกทั้งหาก
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีกรณีถูกหักเงินเดือนเกิน 3 สัญญา ต่อปี จะไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้อีกในอีก  

 

3.1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 422/2558) เรื่อง การให้บริการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนโดยวิธีจ่ายตรง 

 ข้อ 6 ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าเบี้ยประชุม ค่าสอน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเวร 
ค่าเงินประจ าต าแหน่ง ค่าควบคุมงาน ค่าตรวจงานจ้าง และเงินอ่ืนใดที่ต้องให้แก่บุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับจาก
เงินรายได้มหาวิทยาลัย เมื่อมีรายการยืมเงินที่ระบุในแผนการยืมเงินทดรองจ่าย เกี่ยวกับค่าตอบแทน เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าปฏิบัติงานงานนอกเวลา เป็นต้น หากมีรายการประเภทนี้ ผ๔ปฏิบัติจะทักท้วงให้
ผู้ยืมปฏฺบัติตามระเบียบการจ่ายเงินค่าตอบแทนโดยวิธีการจ่าย แทนการยืมเงินเพื่อไปจ่ายเอง  

 

3.1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 941/2553) เรื่องหลักเกณฑ์การหักเงินเดือน 
ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินเพิ่มและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่จ่ายพร้อมเงินเดือนประจ าเดือนของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 1) ข้อ 5 ระบุไว้ว่า การหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ตามสัญญาหรือตามข้อผูกพันที่ต้องหัก
เงินเดือน ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศฉบับนี่มีผลใช้บังคับ ให้กองคลังหักเงินเดือนโดยการอนุมัติจาก
อธิการบดี เพื่อช าระหนี้ของบุคลากร โดยเรียงล าดับก่อนหลัง ในกรณีที่มีข้อผูกพันต้องหักเงินเดือนหลาย
รายการ ดังนี้  

 ข้อ 5.1  หักเงินเดือนตามกฎหมายก าหนด เช่น เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ (กสจ.) เงิน
สมทบของส่วนผู้ประกันตน ส านักงานประกันสังคม เงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร 
และเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
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 ข้อ 5.2  หักเงินเพื่อช าระหนี้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ หนี้เงินยืมทดรองจ่ายมหาวิทยาลัย
ประเภทต่างๆ 

 ข้อ 5.3  หักเงินเพ่ือช าระค่าสวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
การฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กฌ.มข.) 

 ข้อ 5.4 หักเงินเพ่ือช าระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด 

 ข้อ 5.5  หักเงินเพ่ือช าระหนี้แก่หน่วยงาน/สถาบันการเงินที่มหาวิทยาลัยท าบันทึก
ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งมีข้อตกลงให้มหาวิทยาลัยหักเงินเดือน ให้เรียงล าดับก่อนหลังตามวันที่ที่มี
ข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย 

ซึ่งจากประกาศมหาวิทยาลัยข้างต้นนั้นได้ระบุไว้ในข้อที่5.2 ให้หักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้เงินยืมทด
รองจ่ายเป็นล าดับที่ 2 ให้แก่มหาวิทยาลัย 

2) ข้อ 6 ระบุไว้ว่า การหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ตามสัญญาหรือตามข้อผูกพันที่ต้องหัก
เงินเดือนเกิดข้ึนภายหลังที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในเดือน มิถุนายน 2553 ให้กองคลังโดยอนุมัติ
โดยอธิการบดี ให้หักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยเรียงล าดับก่อนหลังดังนี้ 

 ข้อ 6.1 หักเงินเดือนตามที่กฎหมายก าหนด เช่น หักเงินเดือนตามกฎหมายก าหนด 
เช่น เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เงินสะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับ
ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ(กสจ.) เงินสมทบของส่วนผู้ประกันตน ส านั กงานประกันสังคม เงิน
สะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากร และเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 ข้อ 6.2  หักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ ากัด 

 ข้อ 6.3 หักเงินเพ่ือช าระหนี้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ หนี้เงินยืมทดรองจ่ายมหาวิทยาลัย
ประเภทต่างๆ หนี้ค่าสวัสดิการต่างๆของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าสาธารณูปโภค การฌาปนกิจสงเคราะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กฌ.มข.) 

      ดังนั้นเมื่อเงินทดรองราชการที่มีหนี้คงค้างตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2553 ข้อที่6.3 ให้หัก
เงินเดือนเพื่อช าระหนี้เงินยืมทดรองจ่ายเป็นล าดับที่ 3 ให้แก่มหาวิทยาลัย 

 

3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน  

3.2.1 ด้านระเบียบ ประกาศี่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาให้มีความเข้าใจอย่างถ่อง
แท้ เพ่ือลดความสี่ยงในการเกิดความผิดพลาดจากการที่ขาดความรู้ความเข้าในระเบียบหรืประกาศที่
เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงานจะต้องระวังในการให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในการสื่อสารต่อ นอกจากนั้น หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศ หากเกิด



26 

 

ความเสียหายต่อส่วนงาน อาจถึงขั้นตอนในการสอบสวนในข้อหาละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกับระเบียบและประกาศ และคอยติดตามการปรับปรุงหรือแก้ไข
รัเบียบและประกาศต่างๆที่เก่ียวข้องกับเงินยืมทดรองจ่ายอยู่เสมอ 

3.2.2 ด้านการประสานงาน ในขั้นตอนการยืมเงินทดรองจ่าย จะต้องประสานงานกับเจ้าของเรื่อง
ต่างๆหากมีข้อสงสัยในเอกสารประกอบการยืมเงินทดรองจ่าย การทักท้วงในวัตถุประสงคืขิงการยืมเงิน 
ความถูกต้องครบถ้วนที่ต้องอาศัยการประสานงานให้ทันกับเวลา หากล่าช้าอาจท าให้ผู้ยืมไม่ได้รับเงินตาม
เวลาที่ก าหนด อาจเกิดความเสียหายต่อส่วนงานหรือกิจกรรมโครงการนั้นๆได้ ดังนั้นต้องอาศัยความ
รวดเร็วในการตรวจสอบเอกสาร หากเกิดข้อผิดพลาดต้องเร่งประสานงานให้เอกสารถูกต้อง  

3.2.3 ด้านการก ากับติดตาม  
1) กรณีเบิกจ่ายเพ่ือหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายด้วยเอกสารใบส าคัญคู่จ่าย ในขั้นตอนการรับ

เอกสารเข้าระบบKKUFMIS ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ได้รับเอกสาร เพ่ือป้องกันทักท้วงของ
ระบบอีเมลล์ที่จะแจ้งไปยังผู้ยืมหากสัญญายืมเงินเกินก าหนดช าระตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป และเ พ่ือป้องกันการ
เกิดค่าปรับหากบันทึกข้อมูลล่าช้า  

2) การติดตามใบส าคัญคู่จ่าย เมื่อบันทึกรับข้อมูลแล้ว งานงบประมาณจะตรวจสอบความ
ถูกต้อง ดังนั้นหากมีข้อทักท้วงเพ่ือให้แก้ไขเอกสารใบส าคัญคู่จ่าย งานธุรการจะต้องน าเอกสารใบส าคัญคู่
จ่ายนั้น มายกเลิกการรับเอกสารออกจากระบบรับใบส าคัญ KKUFMISก่อนน าส่งคืนส่วนงานเพ่ือแก้ตาม
ค าทักท้วง สถานะเอกสารจะท าให้ง่ายต่อการสืบค้นเมื่อเกิดการ สูญหายขึ้นระหว่างรับ-ส่งเอกสาร  

3) การรายงาน การรายงานเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือรายงานให้ผู้บังคคับบัญชา
ทราบถึงสภาวการณ์ปัจจุบันของลูกหนี้ หากพบว่าลูกหนี้มีแนวโนมที่จะไม่สามารถติดตามได้แล้ว หรือเป็น
ลูกหนี้ที่ยังสามารถติดตามได้หรือสามารถหักเงินเดือนเพ่ือชดใช้ได้ เป็นต้น เพ่ือป้องกันการละเลย
การฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานเอง เนื่องจากหากปล่อยให้เกิดหนี้คงค้างนานที่ไม่สามารถด าเนินการ ได้
แล้ว ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการติดตามทวงถามจะต้องเป็นผู้ชดใช้ความเสียหายแทนผู้ยืมรายนั้น ดังนั้น
เมื่อมีการรายงานในระดับผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าส่วนงานของผู้ยืมที่ไม่ด าเนินการช าระคืนเงินยืมทด
รองจ่ายให้รับทราบแล้ว ถือว่าผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการครบถ้วนตามกระบวนการที่ต้องด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นการการติดตามในขั้นสูงสุดในทางกฎหมายต่อไป 
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บทที ่4 

เทคนิคและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

การปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่ายต้องยึดในหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเป็นส าคัญเพ่ือให้เกิด
มาตรฐานในการท างานที่สามารถด าเนินการในเรื่องการยืมเงินทดรองจ่ายได้อย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดข้อ
ค าถามจากผู้ใช้บริการ หรือหากเกิดข้อค าถามสามารถหาค าตอบได้ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่อยู่ใน
ประกาศท่ีเกี่ยวข้องและคู่มือปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาและเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน จึงจะ
สามารถลงมือปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอนในการปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้  

4.1 กระบวนการยืมเงินทดรองจ่าย  

4.2 กระบวนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย 

4.3 กระบวนการติดตามเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระ  

คู่มือการปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่ายที่ผู้เขียนจะน าเสนอนั้น แบ่งเป็น 3 กระบวนการหลักๆที่
ใช้การปฏิบัติงานบนระบบ KKUFMIS  ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ - พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (Khon Kaen University 

Fiscal Management Information System) ซึ่งในคู่มือเล่มนี้ผู้เขียนจะใช้ค าว่า ระบบ KKUFMIS 

ตลอดทั้งคู่มือปฏิบัติงานนี้  โดยภาระหน้าที่หลักของผู้เขียนคือกระบวนการติดตามเงินยืมทดรองจ่ายค้าง
ช าระ แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนไดเ้รียนรู้ทั้งระบบงานเงินยืมทดรองจ่ายเพื่อให้ทราบกระบวนการเริ่มต้น จน
มาถึงกระบวนการสุดท้ายที่ผู้เขียนต้องด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย ดังนั้น หากผู้ปฏิบัติงานด้านเงินยืม
ทดรองจ่ายที่ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานนี้จะได้ทราบถึงกระบวนการหลักในการปฏิบัติงานด้านเงินยืมทด
รองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 รูปแบบคือรูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow 

Chart) และรูปภาพจากระบบKKUFMIS ที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการพร้อมค าอธิบายวิธีการใช้
งาน (Wording)  
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ภาพที่ 4 กระบวนการยืมเงินทดรองจ่าย 
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4.1 กระบวนการยืมเงินทดรองจ่าย 

เมื่อส่วนงานด าเนินการส่งเอกสารเข้า กองคลัง งานธุรการ กองคลังจะรับเอกสารเข้าสู่ระบบสาร
บรรณออนไลน์ (DMS) จากนั้น บันทึกเลขรับกองคลัง และส่งให้งานการเงิน ผู้ปฏิบัติด้านเงินยืมทดรอง
จ่ายรับลงบันทึกรับเอกสารจากระบบสารบรรณออนไลน์ (DMS) และด าเนินการตรวจสอบเอกสารเงินยืม
ทดรองจ่าย ดังนี้ 

การตรวจสอบเอกสารประกอบและสิทธิของผู้ยืมเงินทดรองจ่าย อันดับแรกคือ ประเภทบุคลากร 
ซึ่งในประกาศเงินยืมฯ หมวด 2 ผู้มีอ านาจอนุมัติและผู้มีสิทธิยืมเงิน ข้อ 12 โดยต้องเป็นประเภท 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหนี้ค้างเกินก าหนด
ระยะเวลาในสัญญา โดยตรวจสอบประเภทบุคลากรผ่านเว็บไซต์ https://hrnetwork.kku.ac.th/ ใน
การตรวจสอบหนี้คงค้างของผู้ยืมให้ตรวจสอบในระบบKKUFMIS ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 การตรวจสอบหนี้คงค้าง 
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 4.1.1 การตรวจสอบหนี้ค้างช าระ  
  (1) สถานะสัญญาเลือกทั้งหมด  

 (2) สถานะ เลือกแสดงเฉพาะยอดท่ีมีหนี้คงค้าง  
 (3) รหัสหน่วยงาน double click หรือ ใส่เลขหน่วยงานของผู้ให้ยืม   

(4) วันตั้งหนี้และวันรับช าระหนี้ ให้ระบุวันที่ปัจจุบันในขณะที่ก าลังเรียกรายงานหนี้ 
    คงค้าง   

 (5) ค้นหาจากชื่อผู้ยืม  
 (6) กด เรียกรายงาน  

ซึ่งจะได้รายงาน ตามภาพที่ 2 รายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินยืมทดรอง  ถ้า
ไม่มีหนี้คงค้างให้ ตรวจสัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องเป็นไปตามที่
ก าหนดในประกาศเงินยืมทอรองจ่าย ข้อ หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงิน ข้อ15 และด าเนินการ
ขั้นตอนต่อไป แต่หากพบว่ามีหนี้คงค้างให้ส่งคืนเจ้าของเรื่องเพ่ือด าเนินการเปลี่ยนผู้ยืมหรือช าระหนี้คง
ค้างจนครบแล้ว จึงสามารถส่งกลับมาเพ่ือยืมเงินทดรองจ่ายสัญญาต่อไปได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 รายงานรายละเอียดการเคลื่อนไหวของลูกหนี้เงินยืมทดรอง (แบบไม่มีหนี้คงค้าง) 
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4.1.2 บันทึกสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายในระบบKKUFMIS  
 เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการยืมเงินทดรองจ่ายครบถ้วนแล้ว ให้บันทึก

สัญญาเงินยืมทดรองจ่ายในระบบ KKUFMIS ดังนี้ 
(1) ประเภทสัญญา ให้เลือกตามวัตถุประสงค์ของการยืมเงินเพื่อปฏิบัติภาระต่างๆ เช่น 
ประเภทเดินทางไปราชการ ประเภทค่าใช้จ่ายเพ่ือฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน หาก
ไม่เข้าข่ายวัตถุประสงค์ที่แบ่งเป็นประเภทไว้ ให้เลือกประเภทอ่ืนๆ  
(2) เลขที่สัญญา ให้ระบุตามท่ีก าหนดไว้ของส่วนงาน  

(3) ระบุรหัสส่วนงานที่ให้ยืมเงินทดรองจ่าย   
(4) double click เลือกชื่อผู้ยืมจากฐานข้อมูลลูกหนี้   
(5) ระบุจ านวนเงินตามหน้าสัญญาการยืมเงิน   
(6) ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการตามหลักการที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ  
(7) วันที่สิ้นสุดนับแต่วันที่จัดโครงการหรือกิจกรรมแล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในหลักการ  
(8) ปีงบประมาณในปัจจุบัน > กด บันทึกสัญญา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 บันทึกสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายในระบบKKUFMIS 
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4.1.3 พิมพ์ใบสั่งจ่าย  
 หลังจากบันทึกสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายแล้ว ให้ด าเนินการพิมพ์ใบสั่งจ่ายโดยเข้าเมนู 

บันทึกรายการจ่ายสัญญายืม (ลูกหนี้เงินยืมทดรอง)  
(1) ระบุเลขท่ีสัญญาที่บันทึกแล้วในข้อ1.2  
(2) กด Enter แล้วเลขที่ใบสั่งจ่ายจะขึ้นมาอัตโนมัติ  
(3) กด พิมพ์จ่ายเงินยืม  
(4) กด พิมพ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 พิมพ์ใบสั่งจ่าย 

 

จากนั้นเสนอแฟ้มเงินยืมทดรองจ่ายประจ าวันเพ่ือให้ผู้อ านวยการกองคลัง และ อธิการบดีหรือรอง
อธิการบดีที่ได้รับมอบอ านาจให้อนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว กองคลังจะโอนเงินยืมเข้าสู่
บัญชีผู้ยืมก่อนวันจ าเป็นที่ต้องใช้เงินที่ระบุไว้ในแผนการยืมเงินก่อนไม่เกิน 2 วันท าการ  ตามประกาศเงิน
ยืมทดรองจ่ายฯ หมวด 4 การจ่ายและส่งใช้เงินยืม ข้อ 19 เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ในวันท าการถัดมาให้
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ด าเนินการยืนยันการตั้งหนี้ในระบบKKUFMIS เพ่ือให้สัญญาเงินยืมที่โอนเงินแล้วบันทึกเป็นลูกหนี้เงินยืม 
ตามภาพต่อไปนี้ 

4.1.4 บันทึกยืนยันการตั้งหนี้  

เมื่อโอนเงินยืมให้แก่ผู้ยืมแล้วต้องบันทึกยืนยันการตั้งหนี้ เพ่ือให้สัญญาเงินยืมที่โอนเงิน 

ไปแล้วบันทึกเป็นลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย  
(1) ให้ระบุวันที่โอนเงินยืมทดรองจ่าย  
(2) กด แสดงรายละเอียด เมื่อกดแล้วระบบจะแสดงสัญญาเงินยืมทั้งหมดในวันที่โอน 

เงินตามระบุในขอ้ (1) ให้ตรวจสอบว่าสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายครบถ้วนตามรายงาน
การโอนเงินยืมทดรองจ่าย > (3) กด เลือกทั้งหมด   
(4) กด บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 บันทึกยืนยันการตั้งหนี้ 
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กองคลังจะส่งคืนเอกสารต้นเรื่องให้กับผู้ยืมโดยผ่านศูนย์รับ-ส่งเอกสารทุกวันท าการ เพ่ือให้
ผู้ยืมด าเนินการเบิกจ่ายหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายด้วยใบส าคัญคู่จ่ายเมื่อโครงการหรือกิจกรรมสิ้นสุดลง ซึ่ง
ในเอกสารต้นเรื่องจะระบุจ านวนเงินยืมและวันที่ต้องส่งใช้เงินยืมทดรองจ่ายไว้ในเอกสารด้วย งานการเงิน 
กองคลังต้องแสกนเอกสารต้นเรื่อง สัญญาการยืมเงิน และแผนการใช้เงินจัดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
เก็บแทนกระดาษและง่ายต่อการสืบค้น โดยจัดเก็บตามวันที่โอนเงินยืมทดรองจ่าย จากนั้น ใบสั่งจ่ายที่
โอนเงินแล้วจะส่งให้งานบัญชี กองคลังเพ่ือด าเนินการบันทึกบัญชีในระบบKKUFMISต่อไป 
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4.2 กระบวนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย ในวิธีการปฏิบัติ สามารถด าเนินการได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

  4.2.1 กระบวนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย ด้วยเงินสด/เงินโอน/เช็ค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 กระบวนการคืนเงินยืมทดรองจ่ายด้วย เงินสด/เงินโอน/เช็ค 

                                                                                      /       /    

                                                     

                  
        

      /       /    

                         
      KKUFMIS

                  
              
              

                   

               
                    

                  
                           

           
                 

                    

       

        

Yes

Yes

No

No
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4.2.1 กระบวนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย ด้วยเงินสด/เงินโอน/เช็ค 

 หลังจากสิ้นสุดโครงกร/กิจกรรม ผู้ยืมหรือเจ้าหน้าที่การเงินจะด าเนินการรวบรวม
หลักฐานการใช้เงินเพ่ือสามารถสรุปการใช้เงินทั้งหมด ! หากมีเงินเหลือจ่ายจะต้องด าเนินการส่งคืนเงิน
เหลือให้กองคลังตามข้อ หมวด 4 การจ่ายและการส่งใช้ ข้อ 20.2 การส่งใช้เงินยืม  โดยสามารถคืนได้ 3 
วิธี ได้แก่ คืนเงินสด ดอนเงินเข้าบัญชีและเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ และจ่ายเช็ค ให้เงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้ง 3 วิธี จะต้องน าหลักฐานมายื่นที่ งานการเงิน กองคลัง เพ่ือให้ออก
ใบเสร็จรับเงิน  

4.2.1.1 การบันทึกใบรับช าระหนี้  

เมื่อได้รับหลักฐานการคืนเงินเหลือจ่ายไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ผู้ปฏิบัติจะต้องบันทึกรับ
เงินในระบบ KKUFMIS โดยใช้เลขที่สัญญาเงินยืมบันทึก และจะได้ เลขที่ใบส าคัญเพ่ือน าไปออก
ใบเสร็จรับเงิน 

(1) ระบุ เลขที่สัญญาเงินยืม ที่ต้องการคืนเงิน  
(2) ระบุจ านวนเงิน   
(3) กด บันทึก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 การบันทึกใบรับช าระหนี้ 

1
.. 2

..

3
..
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4.2.1.2 บันทึกรับคืนเงินยืม  

โดยขั้นตอนนี้จะใช้เลขที่สัญญาในการเรียกข้อมูลที่บันทึกรับใบช าระหนี้ขึ้นมา และให้
ตรวจสอบเลขที่ใบส าคัญว่าตรงกับเลขที่สัญญาหรือไม่ หากตรงกันแล้ว ให้พิมพ์ใบเสร็จรับเงินและส่งให้ผู้
ที่มาท ารายการคืนเงินยืมทดรองจ่ายทันที และให้ผู้ออกใบเสร็จรับเงินด าเนินการขั้นตอนน าส่งเงินและ
ใบเสร็จรับเงินต่อไป  

(1) กด อ้างอิงเอกสารให้ระบบเลขที่สัญญาเงินยืมเลือกจ านวนเงินที่ไว้ในขั้นตอน
บันทึกใบรับช าระหนี้  
(2) ตรวจสอบเลขท่ีใบส าคัญว่าตรงกับขั้นขั้นตอน บันทึกใบรับช าระหนี้  
(3) กด Preview และสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 บันทึกรับคืนเงินยืม 

1

2 

 

3
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4.2.1.3 บันทึกรับข้อมูลช าระหนี้ ประจ าวัน 

 ทุกสิ้นวันหลังปิดรับเงินหน้าเค้าเตอร์บริการ การรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินประเภท
เงินยืมทดรองจ่ายนั้นจะเข้าสู่ระบบเงินยืมทดรองจ่ายได้นั้น ต้องเข้าเมนู รับข้อมูลการช าระหนี้จากระบบ
รับ-จ่ายเงิน (KKAVDT05) หลังบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว เลขที่ใบเสร็จจะถูกด าเนินการไปหักล้างหนี้คง
ค้างแต่ละสัญญา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากรายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวัน (KKAVOR07) 

(1) Double click เลือก RV01   
(2) ใสรหัสหน่วยงาน กองคลัง (010205)   
(3) กดแสดงรายละเอียด ระบบจะแสดงรายละเอียดการรับเงินด้วยเลขที่
ใบเสร็จรับเงิน เลขที่สัญญาเงินยืม จ านวนเงิน   
(4) เลือกทั้งหมดเพ่ือให้ระบบน าข้อมูลทั้งหมดในแต่ละวันเข้าไปแสดงรายการรับ
ช าระหนี้ด้วยเงินสดในรายงานลูกหนี้รายตัว จากนั้นกดบันทึก    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 บันทึกรับข้อมูลช าระหนี้ ประจ าวัน 

 

 

1

2

3 

4
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หลังจากบันทึกข้อมูลตามขั้นตอน 2.1.3 บันทึกรับข้อมูลช าระหนี้ ประจ าวัน ผู้ปฏิบัติ
สามารถตรวจสอบรายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวันได้ดังนี้ 

(1) เลือกประเภท FN ระบบงานรับ-จ่ายเงิน  

(2) กรอกรหัสหน่วยงาน กองคลัง (010205)  
(3) Double click เลือก RV01  

(4) ระบุวันที่ให้สอดคล้องกับวันที่จะตรวจสอบกับขั้นตอนบันทึกรับข้อมูลช าระหนี้ 
ประจ าวัน   
(5) กด แสดงรายงานการรับช าระหนี้ประจ าวัน ตามตัวอย่างรายงานในภาพที่ 15 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 รายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวัน 

 

 

 

 

1

2 

3
4
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างรายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินสด เลขท่ีสัญญา เลขท่ี
ใบเสร็จรับเงิน 

จ านวนเงิน 
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4.2.2 กระบวนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย ด้วยใบส าคัญคู่จ่าย 

                                                                                                                

                                                   

Yes

                  .

                       
KKUFMIS         

                  

                     
                      

                   

                            
                  

           (Barcode)

                         
                   

                   

                           
                   

                      

                
      KKUFMIS        
                       

                       
       

                           
               

                          
    KKUFMIS 

                                     

                       
      .(551-3-00039-5)

                
                      
                    
                   

       

                   
                       
                   

       

                     
             

                         
                       

                    
               

                    
                          

                         

        

                              
                          

                                 
                       

                    
                    

    KKUFMIS 
              

NO

 
ภาพที่ 16 กระบวนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย ด้วยใบส าคัญคู่จ่าย 
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4.2.2 กระบวนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย ด้วยใบส าคัญคู่จ่าย 

 ขั้นตอนในการเบิกจ่ายด้วยใบส าคัญคู่จ่าย วิธีการปฏฺบัติงงานในส่วนของกองคลัง จะมี 2 วิธี 
โดยแบ่งตามประเภทของแหล่งเงิน ได้แก่ แหล่งเงินอุดหนุน และ แหล่งเงินรายได้ สาเหตุที่ต้องแบ่งเป็น 2 
วิธีเนื่องจากตามผังบัญชีได้แยกการรายงานงบการการเงินตามประเภทของแหล่งเงิน ดังนั้นเพ่ือให้ระบบ
KKUFMIS สามารถน าข้อมูลที่ได้ด าเนินการในแต่ละขั้นตอน น าไปประมวลและสามารถแสดงงบการเงิน
ได้เร็วขึ้น  ดังนั้น ขั้นตอนจะการเบิกจ่ายเพื่อหักล้างเงินยืมดรองจ่าย จะอธิบายขั้นตอนตามประเภทแหล่ง
เงิน ตามที่แสดงในภาพที่ 16 กระบวนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย ด้วยใบส าคัญคู่จ่าย 

4.2.2.1 บันทึกรับใบส าคัญคู่จ่าย 

 เมื่องานธุรการ กองคลัง รับใบส าคัญคู่จ่ายเพ่ือเบิกจ่ายเพ่ือหักล้างเงินยืม งานการเงินจะ
บันทึกรับใบส าคัญคู่จ่ายด้วยเลขเบิกจ่าย (barcode) หรือเลขรับกองคลัง  

1) บันทึกรับใบส าคัญคู่จ่าย ด้วยเลขรับกองคลัง 
 Double click หมายเลข (1)  แล้วกรอกเลขที่สัญญาเงินยืมตามเอกสารที่ระบุไว้ใน
บันทึกเบิกจ่ายใบส าคัญคู่จ่าย หรือ ส าเนาหน้าหลักการที่จะมีbarcodeของเลขที่สัญญาระบุไว้ 
 กรณใีบส าคัญคู่จ่าย ยังไม่บันทึกใบเบิกจ่าย ให้กรอกเลขรับกองคลังตามที่ธุรการ กอง
คลัง เขียนไว้ในใบส าคัญคู่จ่าย ในหมายเลข (2) 
 หมายเลข (3) ให้ระบุจ านวนเงินตามที่ผู้เบิกระบุไว้ในบันทึกเบิกจ่าย > จากนั้นกด
บันทึกที่ หมายเลข (6) > จากนั้นให้เขียนเลขที่ใบส าคัญตามที่ปรากฎในหมายเลข (4)  ระบุวันที่รับ
เอกสาร และลงนามผู้ปฏิบัติงาน ในหน้าบันทึกเบิกจ่ายด้วยใบส าคัญคู่จ่าย 

2) บันทึกรับใบส าคัญคู่จ่าย ด้วยเลขเบิกจ่าย (barcode) 

  Double click หมายเลข (1) แล้วกรอกเลขที่สัญญาเงินยืมตามเอกสารที่ระบุไว้ใน
บันทึกเบิกจ่ายด้วยใบส าคัญคู่จ่าย หรือ ส าเนาหน้าหลักการที่จะมีbarcodeของเลขที่สัญญาระบุไว้ > เลข
เบิกจ่าย (barcode) จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติในหมายเลข (5) และ หมายเลข (2) ซึ่งให้ผู้บันทึกตรวจสอบ
เลขที่สัญญาและเลขเบิกจ่ายให้ตรงกันและจ านวนเงินจะขึ้นอัตโนมัติเช่นกันในหมายเลข (3) > กดบันทึก
ที่ หมายเลข (6) > จากนั้นให้เขียนเลขที่ใบส าคัญตามที่ปรากฎในหมายเลข (4) ระบุวันที่รับเอกสาร และ
ลงนามผู้ปฏิบัติงาน ในหน้าบันทึกเบิกจ่ายด้วยใบส าคัญคู่จ่าย 
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ภาพที่ 17 บันทึกรับใบส าคัญคู่จ่าย 

 

เมื่อบันทึกรับใบส าคัญในระบบKKUFMISแล้ว ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้งานงบประมาณเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว งานงบประมาณจะจัดท าใบสั่งจ่าย กรณี
ชุดใบส าคัญคู่จ่ายยังไม่มี เลขเบิกจ่าย(barcode) เนื่องจากเบิกจ่ายงบประมาณจากส่วนกลาง งาน
งบประมาณจะบันทึกเบิกจ่ายในระบบKKUFMISเพ่ือได้เลขเบิกจ่าย(barcode)ก่อน และจัดท าใบสั่งจ่าย 
จากนั้น งานงบประมาณจะส่งเอกสารใบส าคัญคู่จ่ายพร้อมใบสั่งจ่าย ส่งให้งานการเงินเพ่ือด าเนินการ
ต่อไป ซึ่งเอกสารที่ส่งให้งานการเงินจะถูกแยกประเภทแหล่งเงิน ซึ่งในภาพที่ 16 กระบวนการคืนเงินยืม
ทดรองจ่าย ด้วยใบส าคัญคู่จ่าย แสดงให้เห็นขั้นตอนของแหล่งเงินอุดหนุนและแหล่งเงินรายได้ ซึ่งอธิบาย
ได้ ดังนี้ 

1)  เบิกจ่ายจากแหล่งเงินอุดหนุน 

เมื่องานงบประมาณ กองคลังจัดท าใบสั่งจ่ายแล้ว งานการเงิน จะบันทึกการโอนเงินจาก
แหล่งเงินอุดหนุน เข้าบัญชี เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 551 -3-00039-5 ธนาคารไทย
พาณิชย์ สาขา หมาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเงินเข้าบัญชีแล้ว งานการเงินจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงิน
ตามเลขที่สัญญาเงินยืมทดรองจ่าย ที่บันทึกรับใบส าคัญไว้ในระบบแล้ว เมื่ออกใบเสร็จเพ่ือหักล้างเงินยืม

1

2 

6 

4

5

3
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ทดรองจ่ายของสัญญานั้นแล้ว งานการเงินจะส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับผู้ยืมเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกฐาน
ต่อไป 

2) เบิกจ่ายจากแหล่งเงินรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 ตัวอย่าง ใบสั่งจ่ายหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เงินรายได้ 
 

 

เลขที่ใบเบิกอ้างอิงถึงเลขที่
เลขที่สัญญเงินยืมทดรองจ่าย 

ประเภทการจา่ย  
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หลังจากท่ีด าเนินการตามข้ันตอนที่ 2.2.1 บันทึกรับใบส าคัญคู่จ่าย งานงบประมาณจะจัดท า
ใบสั่งจ่ายตามภาพที่ 18 ส่งงานการเงิน เมื่องานการเงินได้รับใบสั่งจ่ายแล้ว จะด าเนินการบันทึกการจ่าย
อ่ืนๆ ดังนี้ 

(1) เลือกแหล่ง 2  
(2) กรอกเลขท่ีใบสั่งจ่าย 

(3) กรอกวันที่จ่าย ซึ่งหมายถึงวันที่บันทึกข้อมูลการหักล้างเงินยืม ซึ่งวันที่จะปรากฏ
ในรายงานลูกหนี้ เงินยืมทดรองรายตัว(การ์ดลูกหนี้ )ตามรายการเคลื่อไหว 
(KKAVOR16) 

(4) กด ยืนยัน  
(5) กด บันทึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 บันทึกรายการอ่ืนเพ่ือหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายด้วบใบส าคัญแทนการออกใบเสร็จรับเงิน 

 

 

 

1 2

3
4

5
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เมื่อบันทึกใบสั่งจ่ายเพ่ือหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายด้วยใบส าคัญคู่จ่ายแล้ว ให้พิมพ์รายงาน
จากระบบ KKUFMIS รายงานส่งใช้เงินยืมด้วยใบส าคัญ (CCAVOR01)  

(1) เลือกรหัสหน่วยงาน กองคลัง 010205 

(2) เลือก ตัดจ่าย คือ การเลือกรายการที่ได้บันทึกไว้ในขั้นตอนของภาพที่ 19  
(3) ระบุวันที่ ซึ่งต้องเป็นวันที่เหมือนกันกับข้ันตอนในภาพที่ 19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 20 รายงานส่งใชเงินยืมด้วยใบส าคัญคู่จ่าย 

 

 

 

 

 

 

1
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างรายงานส่งใช้เงินยืมด้วยใบส าคัญคู่จ่ายประจ าวัน 

 

รายงานนี้ใช้เพื่อสอบทานกับเอกสารใบสั่งจ่ายพร้อมจัดเรียงเอกสารตามรายงานที่ได้เพ่ือง่าย
ต่อการสืบค้น โดยรายงานจะให้เรียงตามเลขที่ใบสั่งจ่าย เมื่อด าเนินการตรวจสอบถูกต้องแล้วให้รวบรวม
ชุดเอกสารและลงลายมือชื่อผู้บันทึกท้ายตารางของรายงานฯ จากนั้นให้ตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือให้ให้เลข
เบิกจ่าย(Barcode) ถูกบันทึกหักล้างเงินยืมตามเลขที่สัญญาที่ผูกไว้กับเลขเบิกจ่ายตั้งแต่ขั้นตอนการท า
ใบสั่งจ่ายของงานงบประมาณ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้  

(1) เลือกประเภท FN ระบบงานรับ-จ่ายเงิน  

(2) กรอกรหัสหน่วยงาน กองคลัง (010205)  
(3) Double click เลือก RV01  

(4) ระบุวันที่ให้สอดคล้องกับวันที่จะตรวจสอบกับขั้นตอนบันทึกรับข้อมูลช าระหนี้ 
ประจ าวัน   
(5) กด ส่งออกรายงานเป็น Excel เนื่องจากในรายงานจะมีประเภทการรับเงินเงินสด 
เช็ค เงินโอน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องกรองเฉพาะประเภทการจ่ายที่เป็น AVD เท่านั้น  
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ภาพที่ 22 รายงานรายละเอียดการรับช าระหนี้ประจ าวัน 

 

วิธีการตรวจสอบเพ่ือแสดงให้เห็นว่ารายการที่บันทึกตัดจ่ายทั้งหมดในวันนั้น ข้อมูลได้ไหล
เข้าระบบรายงานลูกหนี้ทดรองรายตัว (การ์ดลูกหนี้) ตามรายการเคลื่อนไหว (KKAVOR16)หรือไม่ นั่นคือ
รายงานทั้ง 2 ระหว่าง รายงานส่งใช้เงินยืมด้วยใบส าคัญ (CCAVOR01) และ รายงานรายละเอียดการรับ
ช าระหนี้ ประจ าวัน (KKAVOR07) จะต้องมีจ านวนเงินรวมเท่ากัน จากนั้นให้น าส่งชุดเอกสารหักล้างเงิน
ยืมด้วยใบส าคัญคู่จ่ายให้งานบัญชี กองคลังเพ่ือด าเนินกาต่อไป 

จากวิธีการปฏิบัติงานการหักล้างเงินยืมด้วยใบส าคัญคู่จ่าย สรุปได้ว่า แหล่งเงินอุดหนุนจะ
หักล้างด้วยใบส าคัญคู่จ่ายที่ออกคู่กับใบเสร็จรับเงิน ส่วนแหล่งเงินราได้จะหักล้างใบส าคัญคู่จ่ายคู่กับเลข
เบิกจ่าย (Barcode)  
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4.3 กระบวนการติดตามเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระ  
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ภาพที่ 23 กระบวนการติดตามและหักเงินเดือน กรณีสัญญาเงินยืมเกินก าหนดช าระคืน 
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4.3.1 การตรวจสอบหนี้เงินยืมค้างช าระ ทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไปจะด าเนินการตรวจสอบหนี้
เงินยืมทดรองจ่ายคงค้างประจ าเดือน เพ่ือจัดท ารายงานและส่งหนังสือแจ้งเตือนเงินยืมทดรองจ่ายค้าง
ช าระให้กับผู้ยืม โดยเรียกข้อมูลหนี้คงค้างจาก รายงายรายละเอียดการเคลื่อนไหวลูกหนี้งินยืมทดรองจ่าย 
จากระบบKKUMIS โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) กรอกรหัสหน่วยงาน  
(2) กรอกวันที่สุดท้ายของเดือนที่จ าด าเนินการตรวจสอบหนี้ค้างช าระ และกรอก
วันที่เดียวกันในช่อง วันที่รับช าระหนี้ เพ่ือให้ข้อมูลการรับช าระหนี้ตรงกับข้อมูลหนี้
คงค้างประจ าเดือนนั้นๆ โดยการกรอกวันที่จพกรอกเฉพาะวันที่สิ้นสุด เพ่ือเรียก
ข้อมูลหนี้คงค้างทั้งหมดโดยไม่ค านึงถึงวันตั้งหนี้ เริ่มต้น 

(3) กดปุ่ม เรียกเป็น Text file หากเรียกข้อมูลเป็นครั้งแรก ต้องสร้างFolder ชื่อ 
fmisdata ไว้ที่ Drive C ก่อน เพ่ือให้ข้อมูลที่เรียกขึ้นมานั้นไปเก็บที่ Folder ที่สร้าง
ไว้  
(4) เมื่อกดปุ่มตามขั้นตอนที่ (3) ตัวเลขจะปรากฏขึ้น และเมื่อจ านวนรายการครบ
แล้ว ตัวเลขจะหยุดนิ่ง ให้ไปที่ Drive C และแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปของExcel file 
เพ่ือง่ายต่อการจัดท ารายงานต่อไป  
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ภาพที่ 24 หน้าจอเพ่ือเรียกรายงานหนี้เงินยืมทดรองจ่ายคงค้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 รูปแบบข้อมูลExcel file จากการแปลงข้อมูลจากText file 

1 

2 

3 4
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เมื่อสรุปรายงานหนี้เงินยืมทดรองจ่ายคงค้างประจ าเดือนเรียบร้อยแล้ว ให้น าเลขที่สัญญาที่
ได้จากรายงาน น ามาพิมพ์ จดหมายแจ้งเตือน ในระบบKKUFMIS ซึ่งหนังสือจะมีข้อมูลการยืมเงินทดรอง
จ่ายของแต่ละสัญญา เพ่ือส่งให้ผู้ที่มีรายชื่อในรายงานหนี้เงินยืมทดรองจ่ายคงค้างต่อไป 

(1) ระบุวันที่เริ่มคิดค่าปรับ โดยจะบวก1วัน ของวันที่ครบก าหนดที่อยู่ในรายงาน 
สามารถเลือกเป็นช่วงวันที่เกิดค่าปรับได้ ดังนั้น รายงานจะออกมาในช่วงเวลาที่เลือก
เท่านั้น 

(2) กรอกรหัสหน่วยงาน 

(3) กรอกแหล่งเงิน 

(4) กรอกเลขที่สัญญา หากเลขที่สัญญาเรียงกันก็สามารถเลือกได้ในช่วงเลขที่สัญญา
เรียงกัน หากเลขท่ีสัญญาไม่เรียง ให้เลือกทีละสัญญา 

 หลังจากที่ได้หนังสือแจ้งเตือนเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระแล้ว ให้ก าหนดวันที่ผู้ยืมต้อง
ช าระเงินคืนเงินยืม และก าหนดเดือนที่จะหักเงินเดือนของผู้ยืม หากไม่ด าเนินการในวันที่ก าหนดไว้ 
จากนั้นเสนอลงนามโดบผู้อ านวยการกองคลัง เมื่อผู้อ านวยการลงนามเรียบร้อยแล้วให้แสกนหนังสือแจ้ง
เตือนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการติดตามหนี้เงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระประจ าเดือน และพับใส่ซองปิด
ผนึก ประทับตราลับ ส่งให้งานธุรการเพ่ือส่งต่อให้ส่วนงานที่ผู้ยืมสังกัด โดนแนบตารางสรุปรายชื่อและ
สังกัดของผู้ยืม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของส่วนงานเซ็นรับเอกสารและให้กองคลังเก็บไว้เป็นหลักฐานการรับ
เอกสาร 
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ภาพที่ 26 หน้าจอส าหรับพิมพ์จดหมายเตือน 

 

4.3.2 การเสนอขออนุมัติหักเงินเดือน 

 หลังจากส่งหนีงสือแจ้งเตือนแล้วและถึงก าหนดเวลาให้กลับมาตรวจสอบหนี้เงินยืมทดรอง
จ่ายค้างช าระ ตามรายชื่อที่ส่งจดหมายแจ้งเตือน หากพบว่ายังมีหนี้คงค้างอยู่ ให้เรียกข้อมูลของแต่
ละสัญญอีกครั้งโดดยท าตามขั้นตอนตามภาพที่ 24 จากนั้นท ารายงานหนี้คงค้างสรุปเพ่ือขออนุมัติหัก
เงินเดือน โดยขออนุมัติผู้อ านวยการกองคลัง เมื่อผู้อ านวยการกองคลังอนุมัติแล้ว ให้ท ารายงานอีกฉบับ
เพ่ือส่งงานงบประมาณ โดยรายงานจะแยกตามประเภทบุคลากร และระบุเกณฑ์ตามประกาศ941/2553 
ว่าเข้าข้อใดหากสัญญาเงินยืมเกิดขึ้นประกาศฯ จะเข้าเกณฑ์การหักเงินเดือนข้อ 5.2 แต่หากสัญญาเงินยืม
เกิดข้ึนหลังจากประกาศฯ จะเข้าเกณฑ์การหักเงินเดือนข้อ 6.3 ซึ่งต้องระบุให้ชัดเจนเพ่ืองานงบประมาณ
จะได้ทราบว่าต้องหักเงินเดือนเพื่อชดใช้เงินยืมทดรองจ่ายในล าดับใด ดังภาพตัวอย่างนี ้

 

 

 

1 
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ภาพที่ 27 ตัวอย่างรายงานหักเงินเดือนเพื่อชดใช้เงินยืมทดรองจ่ายแยกตามประเภทบุคลากร 

การตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงิน ก่อนเงินวันที่จะได้รับเงินเดือน 1 วัน งานการเงิน 
กองคลังจะได้รับรายงานการหักเงินเดือนจากงานงบประมาณ ซึ่งในรายงานจะระบุจ านวนเงินที่หัก
เงินเดือนของแต่ละเลขที่สัญญาเงินยืม จากนั้น ให้น าข้อมูลการหักเงินเดือน แยกตามประเภทบุคลากร 
ตามรายการการหักเงิน บันทึกข้อมูลในExcel file โดยใช้นามสกุลFile เป็น CSV. เพ่ือจะน าข้อมูลเข้า
ระบบKKUFMISส าหรับการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินในขั้นตอนต่อไป ข้อมูลที่บันทึกประกอบด้วย 

1) ชื่อ และนามสกุล ของผู้ยืมที่ถูกหักเงินเดือน ในคอลัมภ์ C และ D (ตามภาพที่ 28) 

2) เลขท่ีสัญญา 

3) จ านวนเงิน ที่หักเงินเดือน ซึ่งบางทีจะไม่ได้หักทั้งจ านวนหนี้คงค้างที่ส่งให้งาน
งบประมาณ เนื่องจากต้องหักหนี้ให้เป็นไปตามล าดับหนี้ในประกาศ 941/2553  

4) เลขที่ใบเสร็จรับเงิน โดยจะต้องขอชุดเลขที่ใบเสร็จกับผู้ออกใบเสร็จก่อน เพ่ือจะ
น าเลขที่ใบเสร็จมาเรียงล าดับตามจ านวนเลขท่ีสัญญาในรายงานการหักเงินเดือน 

5) วันที่ คือ วันที่เงินเดือนออกของเดือนนั้นๆ 

6) AV คือรหัสส าหรับการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายแบบ 

XX 
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลตามรายงานหักเงินเดือนเพื่อออกใบเสร็จรับเงินการพิมพ์ 

 

4.3.3 ใบเสร็จรับเงินเพื่อหักล้างเงินยืม กรณีหักเงินเดือน  

เมื่อบันทึกข้อมูลการหักเงินเดือนตามรายงานการหักเงินเดือนเรียบร้อยร้อย จะได้Fileข้อมูล
ตามประเภทบุคลากร เช่น ข้าราชการและลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น จากนั้นให้น าเข้าข้อมูลในระบบKKUFMIS เมนูชื่อ บันทึกการรับข้อมูลการรับเงินจากระบบ AV 

เพ่ือออกใบเสร็จ (KKAVDT15)  

(1) น าเข้าข้อมูล โดยบันทึกในExcel แล้วบันทึกนามสกุลเป็น File CSV. 
(2) เปิด File CSV. 
(3) กดประมวลผล 
(4) กดบันทึกข้อมูล 
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ภาพที่ 29 การน าเข้าข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินหักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 

 

หลังจากพิมพ์ใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะท าบันทึกน าส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับไปที่ผู้ยืมตาม
สังกัด และเข้าสู่กระบวนการน าส่งใบเสร้จรับเงินเพ่ือให้งานบัญชี กองคลังบันทึกบัญชีต่อไป เสร็จสิ้น
กระบวนการกระบวนการติดตามเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระ 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

1 
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บทที่ 5 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 

จากกระบวนการปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย ทั้ง 3 กระบวนการ  ผู้เขียนในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเงินยืมทดรองจ่าย พบว่ากระบวนการเงินยืมทดรองจ่ายในปัจจุบันใช้เวลาและทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานต่อ1เรื่องโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 5-10 วัน (รวมวันหยุดราชการ) ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นซ้ า
ในการปฏฺบัติงานแต่ละกระบวนการที่ได้รับการแก้ไขแต่อาจจะไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน หรือการให้
ค าแนะน าที่ไม่ได้อาศัยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการปฏิบัติงานฯควรได้รับการทบทวนและแก้ไขแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือลดปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น และเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  

ผู้เขียนได้จ าแนกปัญหาและอุปสรรในการปฏิบัติงานตามกระบวนการปฏิบัติงานทั้ง 3 กระบวนการ 
ดังนี้ 

5.1 ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

กระบวนการ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค 

1. กระบวนการยืมเงินทดรองจ่าย 

 1) ระยะเวลาการส่งเอกสารที่ส่วนงานต้อง
ด าเนินการคือ ก่อน 5 วันท าการที่จะเริ่ม
โครงการหรือกิจกรรม  แต่เมื่อถึงเวลา
ปฏิบัติงานจริง พบว่ายังมีบางส่วนงานไม่ถือ
ปฏิบัติ ท าให้การด าเนินการของกองคลัง ไม่
ทันเวลา ส่งผลให้ผู้ยืมได้รับเงินช้ากว่า
ก าหนดไว้ในแผนการใช้เงิน 

-ก าหนดแผนการใช้เงินส าหรับ
โครงการหรือกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้น
ปีงบประมาณ เช่นโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ โครงการระดับ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น และ เมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วให้ขออนุมัติยืมเงินไว้
ล่วงหน้าก่อนได้ 

 2) วิธีการเขียนแผนการใช้เงินของผู้ยืมยังไม่
ถูกต้อง เนื่องจากยังขาดความเข้าใจหรือ 
ขาดเหตุผลที่แท้จริงในการยืมเงินทดรอง
จ่าย โดยส่วนใหญ่จะให้เหตุผลของแต่ละ
รายการที่ต้องใช้เงินว่า เป็นเพราะผู้ขายหรือ

-ควรจัดท าแบบฟอร์มการเช็คลิสต์
เอกสารของเงินยืมแต่ละประเภท 
โดยให้ทางส่วนงานเป็นผู้เช็คเอกสาร
หลักฐานที่ต้องแนบประกอบการขอ
ยืมเงินทดรองจ่าย ก่อนส่งมาที่กอง
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ผู้ให้บริการไม่ให้เครดิต เป็นต้น การเขียน
สัญญายื ม เ งิ นและแผนการยื ม เ งิ น ไม่
ครบถ้วน ผู้ยืมไม่ได้เล็งเห็นความส าคัญใน 

การเขียนแผนการใช้ เ งิน ขาดเอกสาร
ประกอบการยืมเงินทดรองจ่าย  

คลัง เพื่อลดการตีกลับเอกสาร และ
เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเสนอ
ขออนุมัติเงินยืม 

 

 3) กรณียืมเงินเดือนที่ยังไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ เนื่องจากการออกค าสั่งในบุคลากรที่มา
ปฏิบัติงานตามหนังสือรายงานตัวไม่ทันรอบ
การจ่ายเงินเดือน ซึ่งการยืมเงินแทน
เงินเดือน มีความเสี่ยงในกรณีที่บุคลากร
ออกจากงานกระทันหันโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 
อาจท าให้เกิดหนี้ค้างช าระที่ติดตามไม่ได้ 

-หากผู้ยืมยังจ าเป็นต้องยืมเงินแทน
เงินเดือนให้ส่วนงานเป็นผู้รับรอง 
และมีหนังสือค้ าประกันจากผู้ยืม 

 4) เอกสารประกอบการยืมเงินทดรองจ่าย 
เช่น หลักการการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่
ได้รับอนุมัตใิห้ด าเนินการ เอกสารการคุม
ยอด เป็นต้น ซึ่งพบว่าผู้ยืมยังขาดความ
เข้าใจในการด าเนินการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

-ทางส่วนกลางควรจัดประชุม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเงินยืมทด
รองจ่ายกับทางส่วนงาน ให้บ่อยขึ้น 
เพ่ือให้ความร็เกี่ยวกับระเบียบหรือ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 

 5) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานเงิน
ยืมทดรองจ่าย เงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1269 /2556

ยังมีการตีความคลาดเคลื่อนของแต่ละส่น
งานท าให้การปฏิบัติงานในส่วนงานและ
ส่วนกลางไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

-จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกัน 
เพ่ือวิเคราะห์และสังเคราะห์
ประกาศเงินยืมทดรองจ่ายร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการปฏิบัติที่
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

2. กระบวนการคืนเงินยืมทดรองจ่าย 

2.1 คืนด้วยเงินสด/ 1) คืนเงินเกินจ านวนหนี้คงค้าง บางครั้งผู้
ยืมจะใช้วิธีการชระเงินยืมด้วยการโอนเงิน

-ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบหนี้คง
ค้างได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์กอง
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เงินโอน/เช็ค เงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่ได้ตรวจสอบ
หนี้คงค้างของตนเองก่อน ท าให้กองคลัง
ได้รับเงินส่วนเกินจากหนี้คงค้าง เรียกว่า 
ส่วนเกินสัญญาเงินยืม ซึ่งกองคลังจะต้องขอ
อนุมัติเบิกจ่ายเงินส่วนเกินคืนผู้ยืม เป็นการ
เพ่ิมข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

คลัง>ระบบสารสนเทศKKUFMIS 

ดังนั้น กองคลังและส่วนงานควรเพ่ิม
การประชาสัมพันธ์หรือคู่มือฉบับ
พกพาส าหรับผู้ใช้บริการด้านเงินยืม
ทดรองจ่าย 

 2) เมื่อช าระคืนเงินแล้วไม่น าหลักฐานการ
โอนเงินหรือใบน าฝากมาออกใบเสร็จรับเงิน 
เนื่องจากมีความเข้าใจว่าด าเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว 

-พัฒนาระบบการรับช าระคืนเงินยืม
แบบออนไลน์ โดยผู้รับบริการไม่ต้อง
เดินทางมาเพ่ือขอรับใบเสร็จที่กอง
คลัง  

2.2 คืนด้วย
ใบส าคัญคู่จ่าย 

1) กรณีใบส าคัญคู่จ่ายเบิกจ่ายจากแหล่ง
เงินอุดหนุน ตามขั้นต้องโอนเงินเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัยแล้วออกใบเสร็จรับเงินซึ่งท า
ให้ขั้นตอนการท างานเพ่ิมข้ึน 

- ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ใช้แหล่งเงินอุดหนุน ให้เป็นแบบ
เดียวกับการเบิกจ่ายจากแหล่งเงิน
รายได้ ซึ่งจะลดขั้นตอนการโอนเงิน
และออกใบเสร็จรับเงิน 

 2) กรณีการคืนแก้ไขหลังจากการตรวจสอบ
ของงานงบประมาณ งานธุรการไม่ได้น ามา
ให้งานการเงินยกเลิกเลขรับใบส าคัญ เมื่อ
เอกสารคืนแก้ไข ไม่ถูกส่งกลับในระยะเวลา
ที่ก าหนดคืนเงินยืม หรือ เอกสารไม่ถูก
ส่งกลับมาเพื่อตรวจสอบให้ถูกต้องอีกครั้ง 
ท าให้เอกสารค้างในขั้นตอนการรับคืน
ใบส าคญั และ โดยการช าระคืนด้วย
ใบส าคัญไม่ถูกต้อง และถือว่าผู้ยืมยังมีหนี้คง
ค้างอยู่ 

-ให้งานธุรการส่งเอกสารที่จะคืน
แก้ไขให้กับงานการเงินทุกครั้งก่อน
น าเอกสารออกจากระบบสารบรรณ
ออนไลน์ เพื่อป้องกันการเกิดหนี้คง
ค้างของผู้ยืม หรือหากเอกสารสูญ
หายไปจะได้ทราบถึงเส้นทางที่
ถูกต้องของเอกสารว่าสูญหายเมื่อใด 
ส่วนงาน หรือ ส่วนกลาง เนื่องจาก
ในอดีตที่ผ่านมามีเอกสารค้างใน
ระบบรับคืนด้วยใบส าคัญจ านวน
หนึ่งที่เอกสารนั้นได้ถูกคืนกลับไปยัง
ส่วนงานแล้ว แต่งานการเงินไม่ได้รับ
เอกสารเพ่ือยกเลิกเลขรับใบส าคัญ  
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3. กระบวนการติดตามเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระ 

 1) กองคลังได้สร้างระบบแจ้งเตือนเงินยืม
ค้างช าระผ่านอีเมลล์ของผู้ยืม โดยระบบ
จะแจ้งเตือก่อนครบก าหนดช าระคืนเงินยืม 
ล่วงหน้า 7 วัน และ เตือนอีกครั้งเมื่อเลย
ก าหนดช าระคืนเงินยืม 1 วัน แต่พบว่ายังมี
จ านวนหนี้คงค้างในแต่ละเดือนอยู่   

-เพ่ิมการแจ้งเตือนให้มีความถี่
เพ่ิมข้ึน 

-ประชาสัมพันธ์ระบบการแจ้งเตือน
ในผู้ยืมได้รับทราบ อาจจะเป็น
ข้อความที่ระบุไว้ในสัญญาการยืม
เงิน ก่อนที่ผู้ยืมจะลงนามยืมเงิน ให้
ปรากฎข้อความการตรวจสอบหนี้
ค้างช าระหากด าเนินการไม่ทันเวลา
ที่ก าหนดไว้ 

 2) ปัจจุบันมีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์
อักษรก่อนหักเงินเดือนโดยส่งให้ผู้ยืม
โดยตรง ในหนังสือจะระบุรายละเอียดของ
สัญญาที่ยืมและก าหนดวันให้ส่งเอกสาร
ใบส าคัญคู่จ่ายหรือเงินเหลือจ่ายโดยต้อง
ด าเนินการภายในวันที่ก าหนดไว้ในหนังสือ 
หากเลยก าหนดแล้วจะถูกหักเงินเดือนใน
เดือนนั้นๆ แต่พบว่าแม้มีมาตรการการหัก
เงินเดือน ยังคงมีผู้ยืมบางรายที่ไม่สามารถ
ด าเนินการให้ทันเวลาได้ จนเกิดการหัก
เงินเดือนละเงินค่าปรับ  

-หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้ยืม
รายเดิมที่เคยถูกหักเงินเดือนมาแล้ว 
ควรมีบทลงโทษในประกาศเพ่ิม คือ
ไม่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้อีก
ในปีงบประมาณที่ถูกหักเงินเดือน
เกินกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากผู้ยืมมี
พฤติกรรมที่หน่วงหนี่ยวและไม่
ด าเนินการตามระเบียบที่วางไว้  

-มีจุดบริการให้ค าแนะน าในการ
เตรียมเอกสารเบิกจ่าย ส าหรับผู้ยืม
ที่ยังไม่เข้าใจเรื่องระเบียบการ
เบิกจ่ายของแต่ประเภท เช่น 
เอกสารเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ หรือ เอกสารเบิกจ่าย
หลังเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา 
เป็นต้น 
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 3) กรณีการหักเงินเดือนของผู้ยืมที่ไม่
สามารถหักได้ทั้งจ านวน และมีระยะเกิน
กว่า 3 เดือน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ประกาศฯ
126/2556 ก าหนดไว้ว่าให้หักเงินเดือน ไม่
เกิน 3 เดือน 

-หากพบว่าไม่สามารถหักเงินเดือน
ได้ครบตามจ านวนหนี้คงค้างในเดือน
ที่ 2 ให้ส่งหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วน
งานเพ่ือช่วยก ากับติดตาม หากเข้า
เดอนที่ 3 แล้วยังไม่สามารถคืนเงิน
ได้ครบตามจ านวนหนี้คงค้าง ให้เชิญ
ผู้ยืมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าหารือถึง
ปัญหาที่ไม่สามารถด าเนินการช าระ
คืนเงินยืมได้ 

 

การปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่ายในแต่ละกระบวนการและขั้นตอนต่างๆนั้น ต้องอยู่ภายใต้
ประกาศ 1269/2556 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ซึ่ง
เมื่อปฏิบัติงานจริงแล้ว ผู้เขียนมีข้อสังเกตุของประกาศในแต่ละหมวดที่ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนยีในปัจจุบันโดยค านึงถึงผู้ใช้บริการเป็นหลัก ลด
ขั้นตอน ลดต้นทุนและทรัพยากร อีกทั้งเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันบนมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้เขียนจึงเสนอแนะแนวคิดเพ่ือ
แก้ไขหรือปรับปรุงแนวปฏิบัติการเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ ดังนี้ 

ประกาศเงินยืมทดรองจ่ายฯ ฉบับท่ี1269/2556 
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุง 

แนวปฏิบัติการเงินยืมทดรองจ่ายจากเงินรายได้ 

หมวด 1 หลักการและวัตถุประสงค์   

ข้อ7.7 “ในกรณีทีมีความจ าเป็นไม่สามารถจ่ายตรง
ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน อาจ
ยืมเพ่ือจ่ายเป็นค่าสอนของอาจารย์พิเศษ 
ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคลากรภายนอก” 

“ยืมเพ่ือจ่ายค่าสอนอาจารย์พิเศษ หรือ  
ค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย” สามารถจ่ายตรงได้ตามประกาศ 
422/2559 เว้นแต่Professor/Advisorจาก
ต่างประเทศท่ีไม่ได้ประจ าการที่ประเทศไทย มา
เยือนเป็นครั้งคราว หรือมาเพียงครั้งเดียว จึงจะมี
เหตุให้ต้องยืมเงินเพ่ือจ่ายค่าตอบแทน 



62 

 

นอกเหนือจากนี้แล้ว ให้ปฏิบัติตามเกณฑ์ประกาศ
การจ่ายตรงฯ 

หมวด 2 ผู้มีอ านาจอนุมัติและผู้มีสิทธิยืมเงิน  

ข้อ12 วรรค 2 “การยืมเงินทดรองจ่าย หากมีความ
จ าเป็นที่ไม่อาจยืมได้ด้วยตนเอง อาจมอบอ านาจ
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้มีสิทธิยืมแทนได้” 

การมอบอ านาจให้ผู้อื่นยืมแทนนั้น พบว่ามีการ
ตีความจากแนวปฏิบัติการเงินยืมมีความ
คลาดเคลื่อนในการตีความจากผู้ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่ง
ในกรณีที่ผู้ยืมไม่มีสิทธิ์ ด้วยเงื่อนไขการติดค้างเงิน
ยืมทดรองจ่ายหรือเงื่อนไขใดๆนั้น ผู้ยืมต้อง
ด าเนินการคืนเงินให้แล้วเสร็จหรือด าเนินการให้ไม่
ผิดเงื่อนไขของการยืมเงินทดรองจ่ายก่อน จึงจะมี
สิทธิในการมอบอ านาจต่อ ดังนั้นข้อนี้ควรจะขยาย
ความของการมีสิทธิและใช้สิทธิในการมอบอ านาจ
ให้ผู้อื่นยืมแทนให้ชัดเจนกว่านี้ 

หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงิน  

ข้อ14.1 “เงินยืมทดรอง เงินเดือน ค่าจ้างของ
บุคลากรที่หน่วยงานยังไม่เบิกจ่ายยืมได้ไม่เกินร้อย
ละ 80 ของอัตราเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับบรรจุ
และแต่งตั้ง” 

ตามประกาศ 941/2553 เกณฑ์การหักเงินเดือนฯ 
ก าหนดให้เหลือเงินเดือนเพือครองชีพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ดังนั้น การยืมเงินแทนเงินเดือนจึงไม่
ควรมากกว่าร้อยละ 70 ของอัตราเงินเดือน เพือ
ลดความเสี่ยงที่จะหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้เงินยืม
ทดรองจ่ายไม่ได้ 

หมวด 4 การจ่ายและส่งใช้เงินยืม  

ข้อ20.2.2 “ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่ายภายใน 30 วันนับ
จากวันสิ้นสุดกิจกรรม” 

ควรเปลี่ยนเป็นค่าใช่จ่ายที่เกิดจากการยืมเงินทุก
ประเภท ยกเว้นเดินทางไปราชการให้ส่งใบส าคัญคู่
จ่ายภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม 
เนื่องจากประเภทสัญญาเงินยืมไม่ได้มีเพียง 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

ข้อ21.2 “กรณีช าระหนี้เงินยืมโดยวิธีจัดส่งเอกสาร เปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานโดยผู้ยืมสามารถ
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ใบส าคัญคู่จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงิน
รายได้ให้กองคลังออกหลักฐานใบรับใบส าคัญ” 

ตรวจสอบการรับใบส าคัญคู่จ่ายได้จากเวบไซต์กอง
คลัง 
https://services.kku.ac.th:8443/services/ind

ex.php 

หมวด 6 บทก าหนดโทษ  

ข้อ29 “เมื่อครบก าหนดคืนเงินยืม ผู้ยืมไม่มีการส่งใช้
เงินคืนให้กองคลังหรืองานคลังหรือกลุ่มงานที่
รับผิดชอบ(แล้วแต่กรณี) ด าเนินการหักเงินเดือน 
เงินค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน 
บ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอ่ืนใดที่ผู้ยืมมีสิทธิ์ได้รับ
จากทางมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งค่าปรับร้อยละ 7.5 
ต่อปีของเงินที่ค้างช าระ เพื่อช าระคืนตามสัญญาเงิน
ยืมจนกว่าจะครบถ้วนและมี่ผลต่อการประเมินเลื่อน
ขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าปีของผู้ยืมและให้
บันทึกในทะเบียนประวัติบุคลากรมหาวิทยาลัย” 

เมื่อครบก าหนด และผู้ยืมไม่มีการส่งใช้เงินยืม 
ตามท่ีได้รับแจ้งเตือนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
กองคลังหรืองานคลังหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
(แล้วแต่กรณี) สามารถด าเนินการหักเงินเดือน เงิน
ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน 
บ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอ่ืนใดที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับจาก
ทางมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งค่าปรับร้อยละ7.5 ต่อปี
ของเงินที่ค้างช าระ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบอีก 
และจะถือว่าได้แจ้งผู้ยืมทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้เพ่ิมเติมในประกาศเงินยืม
ทดรองจ่ายฯ 

ข้อ30 “การหักเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินประจ า
ต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน บ าดหน็จ บ านาญหรือเงิน
ยืมอ่ืนใดที่ผู้ยืมมีสิทธิ์ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย 
เพ่ือช าระคืนตามสัญญาเงินยืมจนกว่าจะครบถ้วน
จะต้องหักไม่เกิน 3 เดือน” 

ในทางปฏิบัติ ผู้ยืมที่ค้างช าระเงินยืมทดรองจ่ายที่
อยู่ในขั้นตอนการหักเงินเดือน ในบางรายไม่
สามารถหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ภายใน 3 เดือน 
เนื่องจากมีภาระหนี้อ่ืนนอกเหนือจากเงินยืมทด
รองจ่าย เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนั้นการหัก
เงินเดือนจะต้องปฏิบัติตามประกาศการหัก
เงินเดือน 941/2553 จึงส่งผลให้การหักเงินเดือน
ในบางรายไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 เดือน จึงเห็นควรยกเลิกข้อความนี้ และ
ใช้มาตรการการพิจารณาการประเมินเลื่อนขั้น
เงินเดือน หากพบว่ามีหนี้ค้างช าระเกิน 3 ดือน ใน 
1 สัญญา เป็นต้น 
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ข้อ30 วรรค 2 “การหักเงินเดือนเพื่อส่งคืนเงินยืม 
กองคลัง ด าเนินการภายในวันที่ 10 ของเดือน หาก
ผู้ยืมน าเงินสดมาคืนหลังวันที่ 10 ของเดือน กองคลัง
จะด าเนินการคืนเงินให้ผู้ยืมเงินในวันสิ้นเดือน” 

ในทางปฏิบัติ กองคลังต้องส่งข้อมูลการหักหนี้
ประจ าเดือนให้กับกรมบัญชีกลาง ซึ่งหนึ่งใน
ประเภทหนี้ที่ต้องส่ง รวมถึงเงินยืมทดรองจ่ายด้วย
ประเภทบุคลากรข้าราชและลูกจ้างประจ า) โดย
ปกติแล้วกรมบัญชีกลางจะก าหนดรอบการส่ง
ข้อมูลให้มหาวิทยาลัยส่งไม่เกินวัน 10 ของทุก
เดือน ดังนั้น งานการเงินจะต้องท าข้อมูลหนี้ให้
แล้วเสร็จก่อนวันที่ 10 จึงท าให้ประกาศฯ กับการ
ปฏิบัติงานจริงไม่สอดคล้องกัน ดังนั้น เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องและหักหนี้ได้ทันเวลา ต้องก าหนดให้
ส่งคืนเงินยืมไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน  

 

5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จากการปฏิบัติและกระบวนการปฏิบัติ รวมถึงประกาศหรือระเบียบที่เป็นเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติงาน ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะการพัฒนางานโดยมีหลักการพัฒนาจากประกาศหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ การมีมาตรฐานการ
ปฏิบัติ ลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และรวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณส าหรับรองรับการ
บริการด้านเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1) เมื่อบุคลากรถูกหักเงินเดือนเพื่อส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่ายให้รายงานการหักเงินเดือน
ต่อหัวหน้าส่วนงานตามต้นสังกัดของผู้ยืม เพ่ือให้หัวหน้าส่วนงานน าไปประกอบการพิจารณาผลประเมิน
เลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรในสังกัด 

2) กรณียืมศึกษาต่อต่างประเทศ ทุกๆปีพบว่ามีบุคลากรขอยืมรายการดังกล่าว ส่วนใหญ่
เป็นทุนของคณะแพทยศาสตร์เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและมีจ านวนเงิน
ที่ค่อนข้างสูง แต่ตามประกาศฯเงินยืมหมวด1 หลักการและวัตถุประสงค์ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ยืมเพ่ือ
ศึกษาต่อต่างประเทศในระยะยาว ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประกาศได้
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ทันที ไม่ต้องขอการพิจาณาจากผู้มีอ านาจ ซึ่งเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงควรเพ่ิมวัตถุประสงค์
ให้ชัดเจนว่า สามารถยืมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้ตามระยเวลาที่ได้รับทุน 

 

3) การช าระคืนเงินทดรองจ่ายกรณี เงินสด เงินโอน เช็ค ให้เพ่ิมรับเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์โดยช าระเงินผ่าน QR Code เนื่องด้วยปัจจุบันวิธีการช าระเงินออนไลน์เป็นที่นิยมและคุ้น
ชินของประชาชนโดยทั่วไปในขณะนี้ ดังนั้นการรับเงินในรูปแบบเดิมอาจจะเป็นช่องทางที่ไม่สะดวกและยัง
มีความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นการรับเงินผ่านระบบออนไลน์ สามรรถลดความเสี่ยง เพ่ิมความพึงใจ
ให้กับผู้ใช้บริการที่ไม่ต้องมาช าระเงินที่กองคลังหรือถือส่วนงาน 

4)  เมื่ อ พิจารณาด้ านกระแส เงินสดที่ ใช้ ด า เนิ นกิจกรรม /โครงการต่ า งๆใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเดือน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 50 ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้นอัตราการหมุนเวียนของ
ระบบกระแสเงินสด 1 รอบ อยู่ที่ 30 วันขึ้นไป จากระยะเวลาดังกล่าวผู้เขียนเห็นถึงผลกระทบดังนี้  

4.1) เสียโอกาสในการลงทุนของมหาวิทยาลัยที่สามารถหมุนเวียนเงินลงทุนระยะสั้น
เพ่ือหาผลตอบแทนจากดอกเบี้ยได้ หากสามารถวางแผนการลงทุนได้จากกระแสเงิน
สดที่จ่ายเพ่ือให้ยืมเงินทดรองจ่าย 

4.2) ท าให้อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้สูง ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการ
บริหารลูกหนี้ช้า มีระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection 

Period) สูง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้มีระยะเวลายาว ส่งผลให้ 
คุณภาพของลูกหนี้ และประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ ไม่เป็นไปตามประกาศเงิน
ยืมทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4.3) เพ่ิมกระบวนปฏิบัติงานด้านการติดตามเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระและหัก
เงินเดือน 

 ดังนั้นวิธีการที่จะช่วยลดวงเงินยืมทดรองจ่ายที่ต้องส ารองเงินไว้ต่อเดือนประมาณ 50 ล้านบาทนั้น 
คือวิธีการจ่ายตรงให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากการจ่ายตรงท าให้ผู้ยืมไม่ต้องด าเนินการการยืมเงินทด
รองจ่าย 

5) ในปัจจุบันมีระบบการแจ้งเงินยืมค้างช าระผ่านอีเมลล์ของผู้ยืม ซึ่งการแจ้งเตือน
จะแจ้งก่อนครบก าหนดช าระเงินยืม 7 วัน และ แจ้งเตือนอีกครั้งในวันที่เลยก าหนดมาแล้ว 1 วัน ดังนั้นผู้
ยืมจะได้รับการแจ้งเตือนหนี้เงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระ 2 ครั้ง ในประกาศเงินยืมฯ ไม่ได้ระบุขั้นตอน
ดังกล่าว ดังนั้นในกระบวนการติดตามหนี้ค้างช าระที่ควรจะระบุในประกาศเงินยืมฯ และถือให้การที่ผู้ยืม
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ได้รับอีเมลล์นั้น เป็นที่สิ้นสุดกระบวนการติดตามเงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระและหลังจากนั้น กองคลัง
สามารถด าเนินการหักเงินเดือนเพื่อช าระคืนเงินยืมได้ตามรอบการส่งหักเงินเดือน โดยไม่ต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอีกครั้ง 

6) กรณีเงินยืมหมุนเวียนคณะหน่วยงาน ปัจจุบันส่วนงานจะเปิดบัญชีเงินยืมทดรองจ่าย
เพ่ือรองรับการจ่ายเงินยืมทดรอจ่ายให้กับบุคลากรในสังกัดที่มีความจ าเป็นในการยืมเงินทดรองจ่าย 
วงเงินยืมทดรองจ่ายขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนงานประสงค์จะยืมจากมหาวิทยาลัยไป ตามประกาศ เงินยืมทด
รองจ่ายฯจะให้มีการเปลี่ยนสัญญาเงินยืมตามรอบปีงบประมาณ และผู้ยืมเงินหมุนเวียน คือ คณบดี ซึ่ง
เป็นผู้รับหน้าที่ในการรับผิดชอบภาระหนี้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งแนวทางในหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการควบคุม 
ก ากับดูแลของคณบดี เห็นควรให้ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานเรื่องการยืมเงินหมุนเวียนคณะ
หน่วยงานโ แต่เป็นการจัดสรรงบประมาณแทนเม็ดเงิน ซึ่งผู้ยืมคือคณบดีไม่ต้องรับภาระหนี้เงินยืมและ
สามารถก ากับ ควบคุมดูแลได้จากรายงานที่ออกโดยระบบปฏิบัติการ KKUFMIS แทนการท างบแสดง
ฐานะประจ าเดือนที่ไม่ได้ออกโดยระบบ  

7) ในมิติของหนี้คงค้างที่ตรวจสอบได้จากรายงานเงินยืมทดรองจ่ายคงค้างรายเดือน ที่
แสดงให้เห็นถึงความล่าช้าของผู้ยืมในการเบิกจ่ายหักล้างเงินยืมไม่ทันเวลาที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้ต้องเกิด
กระบวนการติดตามและหักเงินเดือนเพ่ือชดใช้เงินยืมทดรองจ่าย ในมุมมองอีกด้านหนึ่งในฐานะของผู้ยืม 
ผู้ยืมอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบเบิกจ่าย เอกสารที่จ าเป็นในการส่งเบิกจ่ายอาจจะมีไม่
ครบถ้วนเนื่องจากไม่ทราบว่าต้องใช้ส าหรับเบิกจ่าย เป็นต้น ซึ่งส่ งผลให้การคืนเงินยืมทดรองจ่ายล่าช้า 
ดังนั้น หากกระบวนการเงินยืมทดรองจ่ายจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการต่างๆของเงินยืมทเรองจ่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญล าดับต้นๆที่จะปรับปรุงหรือพัฒนากระบวนการ
เงินยืมทดรองจ่ายในคราวต่อไป 
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https://home.kku.ac.th/praudit/info/law/12_kku_laws/3%20-

%20Announce/15_kku422_2558_beneficial_pay_online_2558.pdf 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2556). ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1269/2556) เรื่อง   
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ภาคผนวก ก 

ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเงินทดรองราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาคผนวก ข 

แบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินยมืทดรองจ่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ตัวอย่าง สัญญาการยืมเงินทดรองจ่าย และแผนการยืมเงิน เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส่วนราชการ   ........................................(1).................................................. โทร............. 
ที่  ศธ 0514..........................           วันที่       ......................................................................... 
                 สัญญาการยืมเงิน(กรณียืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย) เลขที่………………………............................. 

ยื่นต่อ อธิการบดี   วันครบก าหนด…………….......................... 
ข้าพเจ้า...........................(2)..............................................ต าแหน่ง...................... ..................สังกัด........................................ e-mail................................      
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามหนังสือที่ ศธ.0514....../..(3)....ลว......ที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ…...... 
........................................(4)............................................................. จากแหล่งเงินงบประมาณ      งบประมาณแผ่นดิน     งบประมาณเงินรายได้ 
เป็นเงินจ านวน...................(5).................บาท (...........................................................................................)  โดยมีแผนการยืมเงิน(ตามรายละเอยีดแนบ)  
    งวดที่ 1 จ านวน..............(6)...............บาท  มีความจ าเป็นต้องใช้เงินวันที่..........................................ส่งคืนวันที่.............................................. 
    งวดที่ 2  จ านวน.................................บาท  มีความจ าเป็นต้องใช้เงินวันที่..........................................ส่งคืนวันที่.............................................. 
    งวดที่ 3 จ านวน.................................บาท  มีความจ าเป็นตอ้งใช้เงินวันที่...........................................ส่งคืนวันที่.............................................. 

ข้าพเจ้าสัญญาวา่จะปฏิบัติตามระเบยีบของทางราชการและประกาศของมหาวทิยาลัยที่เกีย่วข้องอยา่งเคร่งครัดและจะน าใบส าคัญคู่จ่ายทีถู่กต้อง 
พร้อมทั้งเงินเหลือจ่าย(ถ้ามี) ส่งใช้ภายในก าหนดไว้และหากข้าพเจ้าไม่ส่งคืนเงินยืมตามก าหนดและพ้นวันครบก าหนดคืนเงินยืมทดรองจ่ายข้าพเจา้ยินดีให้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คิดดอกเบีย้ 7.5% ต่อปี และยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากทาง
ราชการ เพื่อชดใช้จ านวนเงินที่ยืมไปจนครบ ได้ทันที 

 

ลงชื่อ.......................(7).......................................ผู้ยืม 

(......................................................................) 
[1] ความเห็นของเจ้าหนา้ที่การเงินคณะ/หน่วยงาน  

 ได้ตรวจสอบสิทธิของผู้ยืมเงินตามระเบียบฯ และพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนการยืมเงินแล้วเห็นควรอนุมัติ   

ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี).................................................................... 
 

 ลงชื่อ.................(8).............................. 
      (………………………………………) เจ้าหน้าที่งานคลัง คณะ/หน่วยงาน  

[2]  ความเห็นของคณบด/ีหัวหน้าหนว่ยงาน/ผู้ได้รบัมอบหมาย 

เห็นชอบการยืมเงินของบุคลากรและได้ตรวจสอบวา่แผนการยืมเงิน(ตาม
เอกสารแนบ)เหมาะสม โดยจะก ากบัติดตามการใช้จ่ายเงินและส่งคืนเงินยืม
ตามก าหนดเวลาจนครบจ านวน 

ความเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี).................................................................... 
ลงชื่อ..................(9)..................................... 
      (………………………………………………..) คณบดี/หัวหน้าหนว่ยงาน 

[3]  เรียน อธิการบด ี 
  ได้ตรวจสอบรายการยืมเงินของผู้ยืมถกูต้องตามประกาศที่

เกี่ยวขอ้ง เห็นควรอนุมัติตามเสนอ  
 

ลงชื่อ…………………………(10)……........................ผู้เสนอ 

       (......................................................................) 
ลงชื่อ.............................(11).............................ผู้ตรวจสอบ 

 ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองคลัง 
  วันที…่…………………………………................................ 

[4]                                   ค าอนุมตัิ 

    อนุมัติให้ยืมตามค าขอ 

    จ านวน ..............บาท (......................................................................)  

    ความเห็นเพิ่มเติม (ถา้มี).......................................................................... 

        ลงชื่อ…................................(12)………………...……………ผู้อนุมัต ิ

               (........................................................................) 

           วันที…่………………………………………............................ 
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การรับเงิน 

ได้รับเงินยืม..........................................................บาท  (.......................................................................................................) เป็นการถูกต้องแลว้ 

ลงชื่อ......................................................................ผู้รับเงิน  วันที่........................................................................................................................... 
*** การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ยืมเงินถือเป็นหลักฐานการรับเงิน  ตามระเบยีบเงินรายได้มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2540 ข้อ 27.1 *** 
***การรับคืนเอกสาร  เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย โปรดรับต้นฉบบัเอกสารการยืมเงินทดรองจ่าย ณ  กองคลัง  

 

 

หมายเหตุ : 1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่ายให้เร็วที่สุดแต่ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับจากไปราชการ 

                2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่าย ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม 

 

ค าอธิบายวิธีจดัท าสัญญาการยืมเงิน(กรณียืมเงินรายไดม้หาวทิยาลยั) 

ในการยืมเงินทดรองจ่ายให้จัดท าสัญญายืมเงิน  จ านวน 2 ฉบับ  ตามแบบฟอรม์ข้างต้น โดยต้องยื่นถึงกองคลัง ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ท าการ ก่อนมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 

การลงรายการในแบบฟอร์มสญัญาการยืมเงิน 

(1) “ส่วนราชการ   ............. โทร. .............  ให้ระบุ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของหน่วยงานและเลขที่ 
                                                                              หนังสือ  

    ที่  ศธ 0514........./……..   วันที่ ...................”  และวันที่ทีอ่อกหนังสือ ของหนว่ยงานผู้ยืมเงินทดรองจ่าย   

(2) “ข้าพเจ้า.........ต าแหน่ง..................สังกัด.........e-mail…….” ให้ระบุชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง   สังกัด และ e-mail  ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย 

(3) “ตามหนังสือที่ ศธ.0514....../.......... ลว..........”  ให้ระบุเลขที่หนังสือ  และวันที่  ของหนงัสือที่ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินและ
ได้รับ 

(4)  “กิจกรรม/โครงการ…………………………”   ให้ระบุรายละเอยีดกิจกรรม/โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
(5) “เป็นเงินจ านวน..........................บาท”   ให้ระบุจ านวนเงินที่ยืมทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
(6) “  งวดที่ 1 จ านวน......บาท มีความจ าเป็นต้องใช้เงินวันที่......... ให้ระบุ จ านวนงวดที่ต้องการยืมเงิน จ านวนเงินแต่ละงวดและวันที่ ที่

ต้องการ 
ส่งคืนวันที่............................”    ใช้เงินและวันที่ต้องส่งคืนเงินยืม   

(7) “ลงชื่อ...............ผู้ยืม”    ผู้ยืมเงินทดรองจ่าย ลงนาม 

(8) “ลงชื่อ...............................”    เจ้าหน้าที่งานคลังคณะ/หน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบที่ผู้ยืมเงินทดรอง  
                                                                              จ่ายสังกัด  ลงนาม 

(9) “ลงชื่อ..............................”    คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายสังกัดเป็นผู้ลงนาม 

(10)  “ลงชื่อ.............ผู้เสนอ”    เจ้าหน้าที่กองคลัง  ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ลงนามผู้เสนอ 

(11) “ลงชื่อ............ผู้ตรวจสอบ”    ผู้อ านวยการกองคลัง   ลงนามผู้ตรวจสอบ 

(12) “ลงชื่อ.................ผู้อนุมัติ”    อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   ลงนาม  ผู้อนุมัติ 
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แผนการยืมเงิน (เอกสารแนบสญัญาเงินยืม) 
วัตถุประสงค ์  

เพื่อน าไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามหน้าที่และการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องใช้เงินสดก่อน 

ชื่อโครงการหรือกิจกรรม 

จ านวนเงินโครงการที่ได้รับอนุมัติ...............76,000.-.................บาท 

งวดที่
ยืม 

วันที่ 
มีความ

จ าเป็นต้องใช้
เงิน 

กิจกรรม จ านวนเงิน 

(บาท) 
เหตุผลความจ าเป็น 

1 20 ก.พ. 56 จัดประชุมคณะกรรมการ 5,000.- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในที่ประชุม 

 25 ก.พ. 56  ซ้ือวัสดุ  1,000.- เนื่องจากผู้ขายไม่ให้เครดิต 

  รวมเงินยืมงวดที ่1 6,000.-  

2 10 มี.ค.56 วันด าเนินกิจกรรม   

  - ค่าอาหาร 40,000.- เนื่องจากผู้ขายไม่ให้เครดิต 

  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10,000.- เนื่องจากผู้ขายไม่ให้เครดิต 

  - ค่าตอบแทนกรรมการ
ตัดสิน 

15,000.- ในกรณีที่เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่สามารถท าการจ่าย
ตรงได ้

  - ค่าใช้สอยอื่น 5,000.-  

  รวมยืมเงินงวดที ่2  70,000.-  

รวมเงินยืมทัง้สิ้นที่ได้รบัอนุมัติ 76,000.-  

ขอรับรองว่าแผนการยืมเงินทดรองจ่ายเป็นความจริง 
............................................................ 

(………………………………………) 
ผู้ยืม 

 

หมายเหตุ :  หากชว่งระยะเวลาการใช้จา่ยเงินไม่เกิน 15 วัน ใหย้ืมในงวดเดียวกนั 
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ตัวอย่าง จดหมายแจ้งเตือนเงินยืมค้างช าระ 

 

 



กองคลงั ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน่ 

123 หม ู่ท่ี 16 ต าบลในเมือง อ าเมืองขอนแกน่ จงัหวดัขอนแกน่ 40002 

พ.ศ. 2563 

 


