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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจัดสรรสวัสดิการส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ข้อ 6 เพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งบุคลากรที่เป็นสายผู้สอน และสายสนับสนุน 
ซึ่งมีทั้งสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนเองและได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่สามซึ่งเป็น
หน่วยงานภายนอกที่มีการท าข้อตกลงกับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ใช้สิทธิ์สวัสดิการใน
การท าธุรกรรมกับบุคคลที่สามเป็นไปด้วยความสะดวก  

กองคลัง เป็นหน่วยงานที่เบิกเงินเดือนให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ในการหักเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือส่งให้กับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับ
มหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพ่ือหักเงินเดือน 
รวมทั้ งการแจ้ งผลการหักเงิน เดื อนเ พ่ือช าระหนี้ ผ่ าน ระบบเงิน เดื อนและค่าตอบแทนของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบ KKUFMIS)  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจในเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 
เรื่องการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใหท้ราบถึงวิธีการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีคู่มือการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

ผู้เขียน รวบรวมวิธีการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ข้ันตอนการรับข้อมูลแจ้งหนี้ การประมวลผลข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ การสรุปข้อมูลการ
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หักเงินเดือนเพ่ือจัดท าใบสั่งจ่าย และการแจ้งผลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการของบุคลากร
มหาวิทยาลัยให้แก่เจ้าหนี้ แต่ไม่รวมการหักเงินเดือนเพื่อส่งส านักงานประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.5 ค าจ ากัดความ 

 บุคลากรมหาวิทยาลัย หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและได้รับเงินเดือนและ
ค่าจ้างจากระบบเงินเดือนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบ KKUFMIS) 

ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ ลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย หมายถึง สวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ .ศ. 2555 
ข้อ 6 

ประเภทหนี้สิน หมายถึง ประเภทรายจ่ายที่บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะต้องถูกหักจาก
เงินเดือนและค่าจ้างของตนเองผ่านระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ระบบ 
KKUFMIS)  

เจ้าหนี้ หมายถึง เจ้าหนี้ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีข้อตกลงเรื่องการหัก
เงินเดือนเพื่อช าระหนี้ให้แก่หน่วยงานนั้น 

KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information System) หมายถึง
โครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และ
ระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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บทที่ 2 

โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  

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

 3. โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
 4. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 

2.1 ประวัติกองคลัง 
  กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 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 และแต่ละกองแบ่งเป็นแผนก
ต่าง ๆ ซึ่งมีกองต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. กองกลาง 
  2. กองคลัง 
  3. กองการเจ้าหน้าที่ 
  4. กองแผนงาน 

  5. กองบริการการศึกษา 
  6. กองบ ารุงรักษาอาคารและสถานที่  
  และกองคลังเป็นหนึ่งในนั้น จึงได้มีกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
นับแต่นั้นเป็นต้นมา  
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 ในปัจจุบันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 
25 เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ด้วยการเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย และมิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
เอง จากเดิมท่ีมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดของรัฐโดยตรง การเปลี่ยนแปลงให้มหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบนั้น ก็เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการ
จัดการทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดกฎเกณฑ์ในการ
บริหารจัดการภายในด้วยตัวเองได้  
 เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กร การจัดโครงสร้างและแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องตามมาตา 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 เมื่อ
วันที่ 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 
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2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 

  2.2.1 วิสัยทัศน์ 
 กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงานชั้นน าด้านการบริหารการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ 

  2.2.2 พันธกิจ 

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

   3. บริการทางด้านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  2.2.3 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 

   

  2.2.4 วัฒนธรรมองค์กร 
   ความมุ่งม่ัน ทุ่มเท มีจิตใจให้บริการ 

  2.2.5 เป้าประสงค์หลัก 

   1. มีโครงสร้างและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

   2. การบริการที่เป็นเลิศ 

   3. เป็นศูนย์กลางการรวมพลั งและพัฒนาของเครือข่ ายการคลั งและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเข้มแข็ง 
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   4. บุคลากรมีศักยภาพในการท างานสูง มีความผาสุกในการท างานและมีความผูกพันต่อ
องค์กร 
  2.2.6 สมรรถนะหลัก 

   กองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพการเงิน การบัญชี และการ
พัสดุ ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีด้วยการท างานเป็นทีม ภายใต้กรอบแห่งการยึดมั่นในความถูกต้อง ซื่อสัตย์ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-Service และ
ระบบ e-Ordering 

 

2.3 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
  2.3.1 โครงสร้างการบริหารงานกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรองอธิการบดีฝ่าย
บริหาร มีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบก ากับดูแล
การด าเนินงานด้านการคลังและการพัสดุ ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

อธิการบด ี

รอง
อธิการบดี
ผู้อ านวยการ
กองคลัง หน่วย

อ านวย

งาน
พัสดุ

งาน
งบประ

งาน
การเงนิ

งาน
บัญชี

 1) ภารกิจ
การ
ตรวจสอบ 

2) ภารกิจ

1) ภารกิจ
จดัซือ้จดั
จา้ง 

2) ภารกิจ

1) ภารกิจ
รบัเงิน 

2) ภารกิจ
จ่ายเงิน 

1) ภารกิจ
การบญัชี 

2) ภารกิจ
การลงทนุ
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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 ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้างอัตราก าลังกองคลัง 

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(1) 

กองคลัง 

(64) 

หน่วยอ านวยการ หัวหน้า 

งานงบประมาณ 

(1) 

หัวหน้า 

งานพัสด ุ
(1) 

หัวหน้า 

งานการเงิน 
(1) 

หัวหน้า 

งานบัญชี 
(1) 

(22) 

-นักวิชาการเงินและ
บัญชี (20) 

-พนักงานปฏิบัติงาน
ทั่วไป (2) 

(6) 

-เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (1) 

-นักจัดการงานทั่วไป (2)  

-นักเทคโนโลย ีสารสนเทศ (1) 

-พนักงานธุรการ (1) 

-พนักงานปฏิบัติงานทั่วไป (1) 

(19) 

-นักวิชาการพัสดุ (16) 

-พนักงานทั่วไป (1) 

-พนกังานปฏิบัติงาน
ทั่วไป (1) 

-พนักงานพัสดุ (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 บุคลากร      
กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 76 อัตรา โดยจ าแนกตามประเภท
ต่าง ๆ ได้ดังนี ้
   2.3.3.1 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 
   2.3.3.2 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 ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละงาน ดังนี้ 
  2.4.1.1 งานงบประมาณ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
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   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
ทะ เบี ย น เ จ้ า หนี้  ก า ร จั ดท า ใ บ เบิ ก จ่ า ย  ( Barcode)  ค วบคุ ม ก า ร ใ ช้ จ่ า ย งบประมาณของ
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 งานพัสด ุมีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (วัสดุ 
ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการทั่วไป จ้างก่อสร้าง) ให้กับหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ก าหนด 

   2) ภารกิจบริหารสัญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าสัญญา ตรวจสอบ
สัญญา แก้ไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกันการเสนอราคา 
หลักประกันสัญญา เป็นต้น เบิกจ่ายเงินค่าพัสดุ และก าหนดหมายเลขทรัพย์สินในระบบ KKUFMIS 



10 

 

   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 เป็นต้น 
และการบริหารสภาพคล่อง และส ารองเงินเพ่ือช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้การค้า บุคลากร ส่วนงานภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การประสานงาน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการบริหารสภาพคล่องของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดูแลระบบการรับช าระเงินและการจ่ายเงินให้
สามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

   3) ภารกิจเงินยืมทดรองจ่าย มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการตรวจสอบเสนออนุมัติการ
ยืมเงินทดรองจ่าย การรับช าระคืนเงินยืมทดรองจ่าย การรายงานเงินยืมทดรองจ่ายรายเดือน และรายปี 
การติดตามและรายงานหนี้เงินยืมทดรองจ่ายค้างช าระ และจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย   
  2.4.1.4 งานบัญชี มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจการบัญชี มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด้านรายรับ 
รายจ่าย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการจ าแนกข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์รายการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินและการจ่ายเงิน รวมถึง
การด าเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือจัดท างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร 

   2) ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการ ดังนี้ ด้าน
การลงทุน มีหน้าที่เกีย่วกับการด าเนินการจัดเตรียมข้อมูล การประสานงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
ลงทุนของมหาวิทยาลัยพร้อมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และด้าน
การรายงานการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตรวจสอบรายการข้อมูลรายเดือน รายไตรมาสและ
รายปี และปิดบัญชี เพ่ือน าส่งข้อมูลประจ าเดือนในระบบ GFMIS และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินราย
เดือน รายไตรมาสและรายปี น าเสนอ ตามความต้องการของผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
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  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 พัฒนาระบบเพื่อน าข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ต้องการทั้งภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 

2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งสายงานประเภทวิชาการเงินและบัญชี  ที่ก าหนดโดย

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เมื่อวันที่  21  กันยายน  2553  ระบุ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานประเภทวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

 

2.2.1 ภาระหน้าที่ของต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตามมาตรฐานต าแหน่งงานของ ก.พ.อ. 

ต าแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ 

ชื่อสายงาน วิชาการเงินและบัญชี 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน นักวิชาการเงินและบัญชี 
ระดับต าแหน่ง ปฏิบัติการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  
ปฏิบัติงานในฐานนะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. ด้านการปฏิบัติการ 

 1) จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการรายได้ 
รายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินใน
และเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง
ตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานเพ่ือพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 

 2) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงินของ
องค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดท าฎีกา ตรวจสอบการตั้ง
ฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 

3) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบ
รายงานการเงินต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 

4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณและ
การบัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ และ
การบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ  

5) ให้บริการด้านวิชาการต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

2. ด้านการวางแผน 

 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้านการประสานงาน 

 1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
 2) ชี้แจงและให้รายะเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพ่ือ
สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ด้านการบริการ 

 1) ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่
เป็นประโยชน์ 
 2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้รับทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

 

2.2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ นางสาวพิชญา ทองรักษ์ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและ
บัญชี ระดับ ปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
  ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 1. ในฐานะต าแหน่งหัวหน้างานบริหารการเงิน โดย
มีแผนงานการบริหารจัดการ ด้านการบริหารการเงิน และ 2. ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี โดยมีแผนงาน การบริหารจัดการเกี่ยวกับ 1) การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
ของพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน 2) การหักค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนและ
ค่าจ้าง  ซึ่งมีลักษณะงาน วิธีการที่ปฏิบัติงานการวางแผน การให้บริการและการประสานงานในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 
 1. ในฐานะหัวหน้างานบริหารการเงิน วิเคราะห์ภาระงานการเงิน วางแผน การมอบหมายงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ค าปรึกษา การแนะน า และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน 

ภาระงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมงาน จ านวน 12 คนดังนี ้
  1.1 จ านวนรายการโอนเงินให้ตรงกับจ านวนใบสั่งจ่าย 

  1.2 การออกใบเสร็จรับเงินให้ตรงกับรายการเงินโอน 

  1.3 การจ่าย โอน และทวงเงินยืมทดรองจ่าย 

 2. ในฐานะผู้มีประสบการณ์ในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย 

เงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรประเภทพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน
โดยมีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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  2.1 รวบรวมและตรวจสอบค าสั่ง หนังสือ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับจากกอง
ทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งตรวจสอบอัตราที่จะเบิกจ่ายให้ถูกต้องตรงกับบัญชีเงินเดือนของพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน  
  2.2 ค านวณการเบิกเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบประกันสั งคม เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นรายบุคคล และจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ใน
โปรแกรม Microsoft Excel 

  2.3 บันทึกข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพฯในระบบ KKUFMISโดยประมวลผลเงินเดือนประจ าเดือน และจัดท าบันทึกการขออนุมัติเบิกจ่าย
และแบบขอเบิกผ่านส่วนราชการ (ขบ.02) เพ่ือวางเบิกเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information: GFMIS) 
  2.4 บันทึกการผูกพันและเบิกจ่ายในระบบ KKUFMIS และคุมยอดงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได ้

  2.5 จัดท าสรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างเป็นรายเดือน/รายปี 
 3. การหักรายจ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้าง ดังนี้ 
 บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ จัดรูปแบบข้อมูลประมวลผลข้อมูลหนี้ สรุปข้อมูลรายจ่าย และจัดท า
รายงานรายจ่ายประจ าเดือนของบุคลากรทุกประเภท เพ่ือหักเงินเดือนช าระหนี้บุคคลที่สามและหนี้
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยหักรายจ่ายจากเงินเดือนให้สอดคล้องกับกฎหมายตามล าดับดังนี้ 
  1) รายจ่ายตามที่กฎหมายก าหนดอาทิเช่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินสะสมประกันสังคมเงิน
สะสมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมบังคับคดี ศาลล้มละลายกลาง 
  2) รายจ่ายตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดอาทิเช่นค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ ค่าน้ าประปา  
ค่าไฟฟ้า ค่าขยะ ของบุคลากรที่ พักอาศัยในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเงินยืมสวัสดิการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเงินยืมกองทุนของคณะต่างๆ ค่าที่พัก
แฟลตบุคลากร ค่าธรรมเนียมสถานที่จอดรถ 

  3) รายจ่ายตามข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (MOU) อาทิ
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงาน
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น กองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
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จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอาเรื่องการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3 กระบวนการรับข้อมูลรายจ่ายเพื่อหักเงินเดือน 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติงาน 

3.1 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน  
 ผู้เขียนได้รวบรวมพระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เก่ียวข้องกับการหักเงินเดือน
เพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 

2. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

3. พระราชบัญญัติ สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

4. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560  

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การหักเงินเดือนเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ือช าระ
หนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2555 

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558  
8. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 941/2553) เรื่อง หลักเกณฑ์การหักเงินเดือน ค่าจ้าง 

บ าเหน็จบ านาญ เงินเพ่ิมและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่จ่ายพร้อมเงินเดือนประจ าเดือนของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สามารถสรุปโดยย่อ เฉพาะส่วนที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 

หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 14 (6) ก าหนดค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้ง 
สวัสดิการ สิทธิประโยชน์และประโยชน์ อย่างอ่ืนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

2. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

หมวด 3 สหกรณ์ ส่วนที่ 1 การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 42 ในการ 

ช าระค่าหุ้น สมาชิกจะน าค่าหุ้นหักกลบลบหนี้กับสหกรณ์ไม่ได้และสมาชิกมีความรับผิดเพียงไม่เกิน
จ านวนเงินค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ 



17 

 

* ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ 
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงิน
ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มี
ฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น 

** มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกได้ท าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับ  
บัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่
อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่น
ที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้
หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 

การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน 

เข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

3. พระราชบัญญัติ สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.  

2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิ 
เรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน าเงิน
ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้สหกรณ์มี
ฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษเหนือเงินค่าหุ้นนั้น” 

มาตรา 8 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นมาตรา 42/1 และมาตรา 42/2 แห่ง 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2552 

“มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกได้ท าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หัก
เงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อ
สหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้
หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความ 
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ยินยอมการหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน
เข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 

มาตรา 42/2 สมาชิกอาจท าหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้รับโอนประโยชน์ใน 

เงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์เมื่อตนถึงแก่ความตาย โดยมอบไว้แก่สหกรณ์เป็นหลักฐาน” 

4. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 หมวด 5 การช าระเงินคืนกองทุน 

มาตรา 50 หนี้ที่เกิดข้ึนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กองทุนมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน 

ทั้งหมดของผู้กู้ยืมเงินในล าดับแรกถัดจากค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ าเป็นประจ าวันตามมาตรา ๒๕๓ 
(๔) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

มาตรา 51 ให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึง 
ประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินซึ่งเป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เพ่ือช าระเงินกู้ยืมคืนตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้
ทราบโดยให้น าส่งกรมสรรพากรภายในก าหนดระยะเวลาน าส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

การหักเงินตามวรรคหนึ่งต้องหักให้กองทุนเป็นล าดับแรกถัดจากการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

และการหักเงินเข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม 

เมื่อกรมสรรพากรได้รับเงินจากผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้น าส่ง 
กองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก าหนด โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

ถ้าผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่งไม่ได้หักเงินได้พึงประเมิน หักและไม่ได้น าส่ง 
หรือน าส่งแต่ไม่ครบตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ หรือหักและน าส่งเกินก าหนดระยะเวลาตามวรรค
หนึ่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินรับผิดชดใช้เงินที่ต้องน าส่งในส่วนของผู้กู้ยืมเงินตามจ านวนที่กองทุนแจ้งให้
ทราบและต้องจ่ายเงินเพ่ิมในอัตราร้อยละสองต่อเดือนของจ านวนเงินที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินยังไม่ได้
น าส่งหรือตามจ านวนที่ยังขาดไป แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ นับแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดต้องน าส่งตามวรรค
หนึ่ง 

ในกรณีที่ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้ 
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กู้ยืมเงินได้ช าระเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามจ านวนที่ได้หักไว้แล้ว 

5. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การหักเงินเดือนเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ือ
ช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 
พ.ศ. 2551 

ข้อ 4 การหักเงินเดือนหรือเงินบ าเหน็จบ านาญเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายใน 

ส่วนราชการหรือสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในระเบียบนี้ 
ข้อ 6 ข้าราชการที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิเกี่ยวกับสวัสดิการภายในส่วนราชการ หรือ 

สหกรณ์โดยจะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบ าเหน็จบ านาญเพ่ือช าระหนี้เงินกู้ให้ด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
(1) ยื่นเรื่องขอให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงินบ าเหน็จบ านาญและรายการหัก
เงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลังสามเดือนเพื่อประกอบการพิจารณา 

(2) มีหนังสือยินยอมการหักเงินเดือนหรือเงินบ าเหน็จบ านาญของข้าราชการให้แก่สวัสดิการภายในส่วน
ราชการ หรือสหกรณ์ 

ข้อ 7 ข้าราชการที่ประสงค์จะให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือเงินบ าเหน็จบ านาญ 

เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ มีสิทธิที่จะเลือกใช้สวัสดิการภายในส่วนราชการหรือสหกรณ์ได้ตามความประสงค์แต่
ทั้งนี้ การจะให้ส่วนราชการหักเงิน ณ ที่จ่ายเพ่ือช าระหนี้เงินกู้นั้น จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักช าระ
หนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(1) ร้อยละ ๑๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 

(2) ร้อยละ ๑๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 

(3) ร้อยละ ๒๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 

(4) ร้อยละ ๒๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 

(5) ร้อยละ ๓๐ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 

ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการผู้เบิกงดการหักเงิน 

จนกว่าจะมีการด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง 
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.2555 

ข้อ 6 สวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  
  6.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
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  6.2 เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

6.3 กองทุพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

6.4 กองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 
6.5 กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

6.6 กองทุนสวัสดิการการสเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้าง 
6.7 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
6.8 ที่พักอาศัย 

6.9 อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558  
หมวด 3 เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ ข้อ 26 เงินเดือน  

เงินประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนพิเศษ รวมทั้งสวัสดิการ สิทธิผลประโยชน์ และประโยชน์
อย่างอ่ืน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 8. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 941/2553) เรื่อง หลักเกณฑ์การหักเงินเดือน ค่าจ้าง 
บ าเหน็จบ านาญ เงินเพ่ิมและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่จ่ายพร้อมเงินเดือนประจ าเดือนของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาคผนวก ก) 
 

3.2 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน    
สิ่งที่ควรระวังในการปฏิบัติงาน จะขอยกตัวอย่างกรณีที่ยากต่อการตัดสินใจ ดังนี้ 
3.2.1 การหักเงินเดือนเพ่ือน าส่งหน่วยงานภายนอกที่ไม่ได้ท าข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัย เช่น 

ส านักงานบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น ศาลแขวงขอนแก่น ศาลจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น กรณีนี้มักเป็นการ
อายัดเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับ ซึ่งหน่วยงานที่ขออายัดเงินเดือนเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยหักส่งเงินให้จะไม่มีการล าดับหนี้ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 941/2553) 
เรื่อง หลักเกณฑ์การหักเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินเพ่ิมและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันที่จ่าย
พร้อมเงินเดือนประจ าเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างกรณีที่เกิดขึ้นคือ การหักเงินเดือน
เพ่ือส่งส านักงานบังคับคดีซึ่งเป็นเรื่องของครอบครัวและเยาวชน โดยเจ้าตัวที่ส านักงานบังคับคดีต้องการ
ให้หักเงินเดือนส่งนั้นมีรายการหนี้ที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ท าให้ในกรณีนี้เรา
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ตัดสินใจไม่ได้ว่าการล าดับหนี้จะหักเงินเดือนส่งให้เจ้าหนี้ใดก่อน ระหว่างส านักงานบังคับคดีและสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพราะสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกได้ท าความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติ
หน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระหนี้หรือภาระ
ผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับ
สิ้นไปให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 

การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงิน
เข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  และ
พระราชบัญญัติ สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ระบุไว้ชัดเจนเช่นเดียวกัน กรณีนี้สิ่งที่ท าคือให้
ผู้ปฏิบัติงานท าหนังสือชี้แจงไปที่ส านักงานบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น เนื่องด้วยเหตุใดถึงไม่สามารถหัก
เงินเดือนบุคคลดังกล่าวเพ่ือส่งส านักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นได้ เพ่ือให้ส านักงานบังคับคดี จังหวัด
ขอนแก่นตอบหนังสือกลับคืนมาเพ่ือที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 

3.2.2 การทบทวนประกาศที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน เรื่องการล าดับหนี้
เพ่ือหักเงินเดือนผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อมี
พระราชบัญญัติออกมาใหม่ อย่างเช่น พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2560 ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการหักเงินเดือนในเรื่องของการล าดับหนี้ ผู้ปฏิบัติงานต้องค านึงถึงและต้องทบทวนประกาศ 
และวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด 

3.2.3 การหักเงินเดือนผิดคนหรือการหักผิดจ านวนเงินที่ต้องหัก เมื่อผู้ปฏิบัติงานทราบแล้ว
ผู้ปฏิบัติงานต้องติดต่อเจ้าตัวโดยตรงเพ่ือชี้แจงหรืออธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งอธิบายถึงวิธีการแก้ไข
ปัญหาให้เจ้าตัวได้อย่างไร รวมทั้งต้องติดต่อเจ้าหนี้บุคคลที่สาม เพ่ือให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้วย  
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บทที่ 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

การหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ปฏิบัติงานต้องอาศัย
ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานหลายด้านประกอบกัน ทั้งด้านการสื่อสาร งานสารบรรณ การใช้
โปรแกรม Microsoft word และ excel รวมทั้งระบบเฉพาะทางด้านสารสนเทศทางการเงิน KKUFMIS 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง 

4.1 กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน เนื่องจากการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องมีการบันทึกข้อมูลเงินเดือนของบุคลากรมหาวิทยาลัยก่อน ดังนั้นเพ่ือให้
เข้าใจในวิธีการปฏิบัติงาน จึงขอแสดงปฏิทินการท างานที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลการหักเงินเดือน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ปฏิทินการท างานระบบเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนผ่านระบบ KKUFMIS 

 

 

สามารถอธิบายแผนการปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการ
บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 แผนปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้ 
ล าดับที ่ รายการ ระยะเวลา หมายเหต ุ

1 การรับข้อมลูจากเจา้หนี ้ วันท่ี 1-5 ของเดือน - กระดาษ  
- excel files (.xlsx) 

2 การจัดท าข้อมลูหนี้เพื่อบันทึกในระบบ KKUFMIS วันท่ี 6-13 ของเดือน - excel files (.xlsx)  
3 การบันทึกข้อมูลหนี้ในระบบ KKUFMIS วันท่ี 14-15 ของเดือน - excel file (.csv) 
4 การประมวลผลเพื่อสรุปข้อมลูหนีผ้่านระบบ 

KKUFMIS  
วันท่ี 16-19 ของเดือน - รายงานแยกตาม

ประเภทหนี ้
- บันทึกสรุปข้อมูลหนี้ 
google drive share 
with me ช่ือ salary 

unit  
5 การแจ้งผลการหักหนี้ประจ าเดือน วันท่ี 20-25 ของเดือน - หนังสือส่งภายนอก 

- excel files 

 

4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน-ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
เทคนิคการปฏิบัติงานในการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อธิบายไดด้ังนี้ 

4.2.1 การรับข้อมูลจากเจ้าหนี้  
กองคลังได้ตกลงร่วมกันกับเจ้าหนี้และถือปฏิบัติในการรับและส่งข้อมูลหนี้ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือหักเงินเดือนส่งเจ้าหนี้แต่ละประเภทประจ าเดือนทุกวันที่ 1 ของเดือนนั่นๆ 
โดยเจ้าหนี้จะส่งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร หรือ excel files ให้กองคลัง ทั้งนี้เนื่องจากกองคลัง จะต้องส่ง
ข้อมูลของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลางไม่เกินวันที่ 15 ของ
เดือน ดังนั้นกองคลังจึงต้องได้รับข้อมูลเพื่อรวบรวมและจัดท าก่อน 

4.2.2 การจัดท าข้อมูลหนี้เพื่อบันทึกในระบบ KKUFMIS 

เมื่อกองคลังรับข้อมูลหนี้จากเจ้าหนี้ตามที่ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะได้รับใน
รูปแบบเอกสาร ไฟล์ข้อมูล หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องน าข้อมูลที่ได้ดังกล่าวมาจัดรูปแบบ
ใหม่เพ่ือให้ตรงตามรูปแบบข้อมูลที่จะน าเข้าระบบ KKUFMIS  ซึ่งรูปแบบไฟล์ข้อมูลตามระบบ KKUFMIS 
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จะประกอบด้วยคอลัมน์จ านวน 8 คอลัมน์ คือ ตั้งแต่ คอลัมน์ A ถึง คอลัมน์ K  และเมื่อจะน าข้อมูลเข้า
ระบบ KKUFMIS คอลัมน์จ านวนเงิน ต้องจัดรูปแบบเซลล์เป็น ตัวเลข ไม่ใส่คอมม่า ( , ) และจะต้องบันทึก
ไฟล์เป็น (save as) สกุล .CSV (Comma delimited) เท่านั้น  

ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ข้อมูล (format file) เพ่ือน าเข้าระบบ KKUFMIS แสดงได้ดังภาพที่ 4 และ
ภาพที่ 5 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างรูปแบบไฟล์ข้อมูล (format file) 

การเลือกบันทึกไฟล์ข้อมูลเป็น สกุล .CSV (Comma delimited) 

 
ภาพที่ 5 การเลือกบันทึกไฟล์ข้อมูลเป็น สกุล .CSV (Comma delimited) 
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ตัวอย่างเมื่อเลือกบันทึกไฟล์ข้อมูล .CSV (Comma delimited) 

 
ภาพที่ 6 ตัวอย่างบันทึกไฟล์ข้อมูล .CSV (Comma delimited) 

4.2.3 การบันทึกข้อมูลหนี้ในระบบ KKUFMIS  
เมื่อจัดรูปแบบไฟล์ข้อมูลเพ่ือโหลดลงระบบ KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการ

บันทึกข้อมูลหนี้ในระบบ KKUFMIS โดยสามารถอธิบายขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในระบบ KKUFMIS ดังนี้ 
เข้าระบบ KKUFMIS โดย login Username และ Password ของตนเอง 

  
                        ภาพที่ 7 ระบบ KKUFMIS 

เลือก กลุ่มการเงิน  
ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน  
 รายการประจ าวัน 

  รายการรับ-จ่ายทางเงินเดือน 
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   น าเข้าข้อมูลเงินได-้รายการหักทางเงินเดือน 

                                                                                  
         ภาพที่ 8 เมนูระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน และเมนูน าเข้าข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน              

4.2.3.1 การน าเข้าข้อมูลเงินได-้รายการหักทางเงินเดือน (KKPYDT64) 
 อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ เมนู การน าเข้าข้อมูลเงินได้ -รายการหักทางเงินเดือน 
(KKPYDT64) ได้ดังนี ้

1) เข้าไปที่เมนูการน าเข้าข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน (KKPYDT64) และกดเลือก 
“น าเข้าข้อมูลใหม”่ ดังภาพที่ 9 (ข้ันตอนที่ 1) 

2) ดับเบิ้ลคลิกรหัสชุดข้อมูลแล้วเลือก “INCOME PAYROLL ข้อมูลเงินได้รายการหักทาง
เงินเดือน” ดังภาพที่ 9 (ข้ันตอนที่ 2) และกด “ตกลง (OK)” ดังภาพที่ 10 (ข้ันตอนที่ 3 และขั้นตอนที่ 4) 

  
ภาพที่ 9 การน าเข้าข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน (KKPYDT64) 

2 

1 

ข้อ 4.2.3.1 และข้อ 4.2.3.2 
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ภาพที่ 10 รหัสชุดข้อมูล 

 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างการน าเข้าข้อมูล 

 

3) “ตั้งแต่บรรทัดที่” ให้ใส่ตัวเลข 2 ดังภาพที่ 11 (ขั้นตอนที่ 5) เนื่องจากในรูปแบบไฟล์ข้อมูล 
แถวที่ 1 คือหัวคอลัมน์ ซึ่งไม่ต้องโหลดข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS จึงให้ใส่ตัวเลข 2 เพ่ือที่จะน าเข้าข้อมูล
เฉพาะที่เป็นเนื้อหาที่ต้องการหักหนี้เท่านั้น แต่ถ้าจะใส่ตัวเลข 1 ให้ท าไฟล์ข้อมูลที่จะน าเข้าระบบ 

KKUFMIS แบบไม่ต้องมีหัวคอลัมน์ 

3 

4 

6 

  5 
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4) “กด Browse” เพ่ือเลือกไฟล์ข้อมูลที่จะน าเข้าระบบ KKUFMIS แล้วกด “ตกลง (OK)” ดัง
ภาพที่ 11 (ข้ันตอนที่ 6) 

5) “บันทึกช่วยจ า” ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ข้อมูลนั้นเพ่ือเป็นการตั้งชื่อไฟล์ข้อมูลที่ต้องการน าเข้าระบบ 
KKUFMIS แล้วกด  เมื่อต้องการน าข้อมูลเข้าระบบ KKUFMIS ดังภาพที่ 12 แต่ถ้าไม่แน่ใจหรือ
ต้องการเลือกไฟล์ข้อมูลใหม่ กด  เพ่ือออกจากหน้าจอดังกล่าว 

 
ภาพที่ 12 บันทึกช่วยจ า 

เมื่อกด  แล้ว ข้อมูลชุดที่น าเข้าระบบ KKUFMIS จะได้ เลขที่ชุดข้อมูล วันเดือนปี และ
จ านวนรายการ ที่น าเข้าระบบ KKUFMIS ดังแสดงในภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 ตัวอย่างชุดข้อมูลที่น าเข้าระบบ KKUFMIS 

7 

8 

8 
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   4.2.3.2 การประมวลผลข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน (KKPYDT66) 
เมื่อน าข้อมูลหนี้เข้าระบบที่เมนูการน าเข้าข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน (KKPYDT64) 

เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนูประมวลผลข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน (KKPYDT66) เพ่ือน าข้อมูล
เข้าระบบอย่างสมบูรณ์และรอการประมวลผลพร้อมกับข้อมูลรายรับ อีกครั้ง ซึ่งอธิบายขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่เมนูการประมวลผลข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน (KKPYDT66) ได้ดังนี้ 

1) เข้าไปที่เมนูการประมวลผลข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน (KKPYDT66) และคลิกเพ่ือ
เลือก “เลขที่ชุดข้อมูล” ที่จะน าเข้าเมนูการประมวลผลข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน ดังภาพที่ 
14 และกด “ตกลง (OK)” ดังภาพที่ 15   

 
ภาพที่ 14 เมนูการประมวลผลข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน (KKPYDT66) 

 

 
ภาพที่ 15 การเลือกเลขท่ีชุดข้อมูล 

 

1 

1 

1 
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2) กด “ดึงข้อมูล” ระบบจะแสดงข้อมูลของชุดข้อมูลที่ได้น าเข้าท่ีเมนูน าเข้าข้อมูลเงินได้-รายการ
หักทางเงินเดือน (KKPYDT64) มาแสดงที่หน้าจอประมวลผลข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน 
(KKPYDT66) ดังภาพที ่16 

 
ภาพที่ 16 การดึงข้อมูลของชุดข้อมูลที่น าเข้า 

 3) กด “1.ตรวจสอบข้อมูล” ดังภาพที่ 16 เพ่ือให้ระบบตรวจสอบข้อมูลว่ามีข้อมูลของบุคลากร
ท่านใดบ้างที่ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ อย่างเช่น ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน ซึ่งเมื่อระบบตรวจสอบ
ไฟล์ข้อมูลที่น าเข้ากับข้อมูลที่มีในระบบ KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว ระบบ KKUFMIS จะแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบโดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้  

1) แจ้งเตือน ซึ่งตรงนี้อาจจะเกิดจากบุคลากรบางท่านเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล  
จึงท าให้ข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลในไฟล์ข้อมูลที่น าเข้า ซึ่งกรณีนี้อาจเป็นเพราะเมื่อตอนแรกที่ท าสัญญากับ
ธนาคารยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล จึงอาจเกิดความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งข้อมูลกลุ่มนี้จะน าไป
ตรวจสอบกับข้อมูลบุคลากรของกองทรัพยากรบุคคลอีกครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นบุคคลเดียวกัน  

เมื่อผู้ปฏิบัติงานพบว่าข้อมูลชุดนั้นมีข้อแจ้งเตือน ให้ผู้ปฏิบัติงานดูที่หน้าเมนูที่แสดงผล  
แล้วน าเครื่องหมาย / หน้าข้อความ “ผิดพลาด” และหน้าข้อความ “ถูกต้อง” ออก จะเหลือเฉพาะข้อมูล
ที่ต้องน าไปตรวจสอบกับข้อมูลบุคลากรของกองทรัพยากรบุคคลอีกครั้ง ดังภาพที ่17 
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ภาพที่ 17 การแสดงผลการตรวจสอบข้อมูล 

  เมื่อผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลแจ้งเตือนกับข้อมูลบุคลากรของกองทรัพยากรบุคคล
เรียบร้อยแล้วให้ผู้ปฏิบัติงานไปที่ “2.ยืนยันข้อมูล” แล้วคลิก “เลือกทั้งหมด” และกด ตกลง (OK) ดัง
ภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 การยืนยันข้อมูลที่มีสถานะแจ้งเตือน 
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 และระบบ KKUFMIS จะถามให้บันทึกข้อมูลหรือไม่ ให้กด ตกลง (OK) ดังภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19 การบันทึกข้อมูลที่มีสถานะแจ้งเตือน 

2) ผิดพลาด กรณีนีเ้กิดข้ึนเนื่องจากไฟล์ข้อมูลที่น าเข้าระบบ KKUFMIS กับข้อมูลที่มีใน 

ระบบ KKUFMIS ไม่ตรงกันทั้งหมดทั้งชื่อ สกุล และเลขที่บัตรประชาชน ซึ่งข้อมูลกลุ่มนี้มักจะเกิดจากการ
ที่บุคลากรบรรจุใหม่และยังไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ KKUFMIS หรือเป็นบุคลากรหน่วยงานในก ากับของ
มหาวิทยาลัยที่กองคลังไม่ได้เบิกเงินเดือนให้ จะไม่พบข้อมูลในระบบ KKUFMIS เมื่อผู้ปฏิบัติงานพบว่า
ข้อมูลชุดนั้นมีข้อผิดพลาด ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่น าข้อมูลชุดดังกล่าวเข้าระบบประมวลผลข้อมูลเงินได้-
รายการหักทางเงินเดือน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในชุดข้อมูลดังกล่าวจนกว่าจะไม่พบ
ข้อผิดพลาด จึงจะน าส่งไฟล์ข้อมูลเข้าประมวลผลข้อมูลเงินได้-รายการหักทางเงินเดือนระบบ KKUFMIS 

ได ้ซึ่งวิธีการแก้ไขข้อมูลกรณีที่มีข้อมูลผิดพลาดในชุดข้อมูลนั้นให้ปฏิบัติงานกลับไปที่เมนูการน าเข้าข้อมูล
เงินได้-รายการหักทางเงินเดือน (KKPYDT64) เพ่ือลบชุดข้อมูลออกที่ผิดพลาดออกจากระบบ KKUFMIS 

ทั้งชุดข้อมูล โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังภาพที่ 20 ดังนี้ 
  - เลือก รหัสชุดข้อมูล -> “INCOME PAYROLL ข้อมูลเงินได้รายการหักทางเงินเดือน” 

  - เลือก เลขท่ีชุดข้อมูล ที่ต้องการจะลบออกจากระบบ KKUFMIS 

  - กด “ดึงข้อมูล” 
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  - เลือก ลบข้อมูลที่น าเข้า ระบบ KKUFMIS จะถามว่าต้องการลบข้อมูลรหัส INCOME 

PAYROLL เลขที่ชุดข้อมูล……….. วันที่ …………….. ใช่หรือไม่ ให้ผู้ปฏิบัติงาน กด “ตกลง (OK)” เพ่ือลบชุด
ข้อมูลที่ผิดพลาด 

 

 
ภาพที่ 20 การลบข้อมูลน าเข้า  

  หลังจากลบชุดข้อมูลที่ผิดพลาดออกจากระบบ KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดพลาดนั้น และด าเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลที่ผิดพลาดบางส่วนออก
จากไฟล์ข้อมูลนั้น แล้วให้จัดท าชุดข้อมูลใหม่ตามรูปแบบไฟล์ข้อมูลของระบบ KKUFMIS เพ่ือน าข้อมูลเข้า
ระบบ KKUFMIS ใหม่อีกครั้ง 

3) ถูกต้อง หมายความว่า ไฟล์ข้อมูลที่น าเข้าระบบ KKUFMIS กับข้อมูลบุคลากรที่มีใน 

ระบบ KKUFMIS ตรงกัน สามารถบันทึกข้อมูลเพ่ือน าข้อมูลเข้าประมวลผลข้อมูลเงินได้-รายการหักทาง
เงินเดือน ระบบ KKUFMIS ต่อไป 

  เมื่อข้อมูลทั้งสามกรณี ได้รับการตรวจสอบ แก้ไข เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงาน
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปคือ “3.น าข้อมูลเข้าระบบ” ดังภาพที่ 21 ระบบ KKUFMIS จะแจ้งว่าระบบ
ด าเนินการน าเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กด “ตกลง (OK)”  
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ภาพที่ 21 การบันทึกการน าข้อมูลเข้าระบบ 

4.2.4 การประมวลผลเพื่อสรุปข้อมูลหนี้ผ่านระบบ KKUFMIS 

ผู้ปฏิบัติงานได้ด าเนินการน าข้อมูลหนี้เข้าระบบ KKUFMIS เรียบร้อยแล้ว และหน่วยเงินเดือน ได้
บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือนประจ าเดือนในระบบ KKUFMIS แล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานไปที่ระบบ
เงินเดือนและค่าตอบแทน  -> ประมวลผลประจ างวด -> รวบรวมรายรับส าหรับวางฎีกาเงินเดือน/สรุป
เงินได้-รายการหัก -> เมนู สรุปรายรับ- รายจ่ายและค านวณเงินคงเหลือสุทธิ (KKPYDT36) ดังภาพที่ 22 
เป็นเมนูที่ไว้ส าหรับการประมวลผลรายรับและรายจ่ายรวมกันเพ่ือให้ได้ผลรวมของรายรับ รายจ่าย และ
เงินคงเหลือสุทธิ รายตัว ซึ่งจะมีการประมวลผลที่เมนูนี้สองรอบ  
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ภาพที่ 22 เมนูสรุปรายรับ- รายจ่ายและค านวณเงินคงเหลือสุทธิ (KKPYDT36) 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานเข้ามาที่ เมนูสรุปรายรับ- รายจ่ายและค านวณเงินคงเหลือสุทธิ (KKPYDT36) 
แล้ว ให้ด าเนินการ √ ตามที่แสดงในภาพที่ 23 และให้สังเกตในช่องการประมวลผล ● วางฎีกาเงินได้ 
และกด “ประมวลผล” ถือเป็นการประมวลผลรอบที่ 1  

 

 
ภาพที่ 23 การสรุปรายรับ- รายจ่ายและค านวณเงินคงเหลือสุทธิ (รอบท่ี 1) 
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เมื่อประมวลผลรอบที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบ KKUFMIS จะแจ้งสถานะการประมวลผลให้
ทราบ กด “ตกลง (OK)” แล้วออกจากเมนูสรุปรายรับ- รายจ่ายและค านวณเงินคงเหลือสุทธิ 
(KKPYDT36) เพ่ือไปที่แฟ้มข้อมูลหลัก -> เมนูก าหนดปฏิทินงวดการจ่ายเงิน (KKPYDT02) 

 

 
ภาพที่ 24 เมนูก าหนดปฏิทินงวดการจ่ายเงิน (KKPYDT02) 

 

- กด “ค้นหา” แถบเครื่องมือด้านบน  
- ดับเบิลคลิกเพ่ือเลือก “ปี พ.ศ.” ที่เป็นปีปัจจุบัน 

- กด “ด าเนินการ” แถบเครื่องมือด้านบน 

- คลิกที่เดือนปัจจุบัน แล้วไปที่วางฎีกาครั้งที่ 1 (ฎีกาเงินเดือนและอ่ืนๆ) แล้ว √ รวบรวมรายรับ
เพ่ือวางฎีกาแล้ว และกด “บันทึก” แถบเครื่องมือด้านบน ดังภาพที ่25 

- กลับไปท่ีเมนูสรุปรายรับ- รายจ่ายและค านวณเงินคงเหลือสุทธิ (KKPYDT36)  
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ภาพที่ 25 ก าหนดปฏิทินงวดการจ่ายเงิน (KKPYDT02) 

 

เมื่อกลับมาที่เมนูสรุปรายรับ- รายจ่ายและค านวณเงินคงเหลือสุทธิ (KKPYDT36) ให้ด าเนินการ
ต่อซึ่งจะถือเป็นการประมวลผลรอบที่สอง ให้ด าเนินการ √ ตามที่แสดงในภาพที่ 26 และให้สังเกตในช่อง
การประมวลผล  สรุปเงินได้-รายการหัก และค านวณเงินคงเหลือสุทธิ และกด “ประมวลผล” ถือเป็น
การประมวลผลรอบท่ี 2 (รอบสุดท้าย) ดังภาพที่ 26 
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ภาพที่ 26 การสรุปรายรับ- รายจ่ายและค านวณเงินคงเหลือสุทธิ (รอบท่ี 2) 

เมื่อประมวลผลสรุปรายรับ-รายจ่ายและค านวณเงินคงเหลือสุทธิ (KKPYDT36) เรียบร้อยแล้ว จึง
จะสามารถน าข้อมูลที่มีในระบบ KKUFMIS สรุปผลรายรับและรายจ่ายเพื่อบันทึกข้อมูลลงใน Google 

Drive และส่งงานงบประมาณจัดท าใบสั่งจ่ายเพ่ือจ่ายเจ้าหนี้ต่าง ๆ ประจ าเดือนต่อไป 

ก่อนการสรุปผลรายรับและรายจ่ายเพ่ือบันทึกข้อมูลลงใน Google Drive ให้ไปที่เมนูรายงาน 

 
                 ภาพที่ 27 เมนูรวบรวมรายรับส าหรับวางฎีกาเงินเดือน/สรุปเงินได้-รายการหัก 
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เลือก รายงาน  
รายงานประจ างวด  
 รวบรวมรายรับส าหรับวางฎีกาเงินเดือน/สรุปเงินได-้รายการหัก 

  รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP21) ภาพที่ 28  
  รายงานรายจ่ายของบุคลากร (KKPYRP22) ภาพที่ 28 

 

                                   
ภาพที่ 28 เมนรูายงานรายละเอียดรายรับ-รายจา่ย (KKPYRP21) และรายงานรายจ่ายของบุคลากร (KKPYRP22) 

 

โดยให้ผู้ปฏิบัติงานเริ่มพิมพ์รายงานเพ่ือตรวจสอบที่เมนูรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP21) 
ก่อน และตามด้วยการพิมพ์รายงานที่เมนูรายงานรายจ่ายของบุคลากร (KKPYRP22) โดยสามารถอธิบาย
ได้ ดังนี้ 

1) รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP21) ภาพที่ 29 

- ปี พ.ศ. ดับเบิลคลิกเพ่ือเลือก ปี พ.ศ. ที่เป็นปีปัจจุบัน  
- งวดการจ่ายเงิน หมายถึงเดือน ดับเบิลคลิกเพ่ือเลือกเดือนที่ต้องการพิมพ์รายงาน ตั้งแต่เดือน 

ถึงเดือน 

- รหัสประเภทบุคลากร ให้เลือก ประเภท 10 (ข้าราชการ) ถึงประเภท 82 (พนักงานราชการ) 
เนื่องจากต้องตรวจข้อมูลรายจ่ายทั้งหมดรวมกันทุกประเภทบุคลากร 

- การแสดงรายงาน ให้คลิกเลือก ตามรหัสคณะ  
- การเรียงล าดับ ให้คลิกเลือก ตามเลขประจ าต าแหน่ง  
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ภาพที่ 29 การเรียกดรูายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP21_C)  

หลังจากกรอกข้อมูลดังกล่าวแล้ว ให้กดพิมพ์รายงาน โดยกดรูป  บนแถบเมนูเครื่องมือ
ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP21_C) โดยผู้
ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบผลรวมของข้อมูลรายจ่ายทั้งหมดแยกตามประเภทรายจ่าย ซึ่งข้อมูลรายจ่ายจะ
แสดงในบรรทัดสุดท้ายของรายงาน ดังภาพที่ 30  

 
ภาพที่ 30 ตัวอย่างรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP21_C) 
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ภาพที่ 30 ตัวอย่างรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP21_C) (ต่อ) 

 

2) รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP22) ภาพที่ 31 

- ปี พ.ศ. ดับเบิลคลิกเพ่ือเลือก ปี พ.ศ. ที่เป็นปีปัจจุบัน  
- งวดการจ่ายเงิน หมายถึงเดือน ดับเบิลคลิกเพ่ือเลือกเดือนที่ต้องการพิมพ์รายงาน ตั้งแต่เดือน 

ถึงเดือน 

- รหัสประเภทบุคลากร ให้เลือก ประเภท 10 (ข้าราชการ) ถึงประเภท 82 (พนักงานราชการ) 
เนื่องจากต้องตรวจข้อมูลรายจ่ายทั้งหมดรวมกันทุกประเภทบุคลากร 

- ประเภทรายงาน ให้คลิกเลือก ตามรหัสเงินได้-รายการหัก  
- สถานะ ให้คลิกเลือก “หักได้” กรณีสรุปเพ่ือท ารายการจ่ายเจ้าหนี้ประจ าเดือน เลือก “หัก

ไม่ได”้ กรณี สรุปเพื่อแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบประจ าเดือน 
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ภาพที่ 31 รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP22) 

 

 
ภาพที่ 31 รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP22) (ต่อ) 

หลังจากกรอกข้อมูลดังกล่าวแล้ว ให้กดพิมพ์รายงาน  โดยกดรูป  บนแถบเมนูเครื่องมือ
ด้านบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยจะแสดงรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP22_B) โดยผู้
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ปฏิบัติจะต้องตรวจสอบผลรวมของข้อมูลรายจ่ายทั้งหมดแยกตามประเภทรายจ่าย และแยกตามประเภท
บุคลากร ซึ่งข้อมูลรายจ่ายจะแสดงในบรรทัดสุดท้ายของรายงาน ดังภาพที่ 32 

 

ตัวอย่างรายงาน โดยเลือกประเภทบุคลากรทั้งหมด แต่แยกตามประเภทรายจ่าย โดยตัวอย่างที่
แสดงเป็นรายจ่ายค่าสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รหัสรายจ่ายคือ SL0001 ของ
บุคลากรตั้งแต่ประเภท 10 (ข้าราชการ) ถึงประเภท 82 (พนักงานราชการ) 

 

 

 
ภาพที่ 32 รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP22_B) 
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โดยในรายงานดังกล่าวจะสรุปข้อมูลรายจ่ายรวมทั้งสิ้นของแต่ละประเภทบุคลากร และประเภท
รายจ่ายอยู่ในหน้าสุดท้ายตามปะเภทบุคลากร อย่างเช่น ถ้าอยากทราบยอดรวมทั้งสิ้นของรายจ่ายค่า
สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทข้าราชการ ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกเลื่อนหน้าของ
รายงานในแถบเมนูเครื่องมือด้านบน ในกรณีนี้ยอดรวมรายจ่ายจะอยู่ในหน้าที่ 10 ดังภาพที่ 33 

 

ภาพที่ 33 ผลรวมรายจ่ายค่าสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทข้าราชการ 

จะขอแสดงตั ว อย่ า งยอดรวมทั้ ง สิ้ น ของร ายจ่ า ยค่ า สมาชิ กฌาปนกิ จส ง เ ค ร า ะห์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของบุคลากรประเภทอ่ืน ๆ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 34 ผลรวมรายจ่ายคา่สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
(ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) 
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ภาพที่ 35 ผลรวมรายจ่ายคา่สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทลูกจา้งประจ า 

 

 
ภาพที่ 36 ผลรวมรายจ่ายคา่สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย
(ลูกจ้างประจ าเปลีย่นสถานภาพ) 
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ภาพที่ 37 ผลรวมรายจ่ายคา่สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
รายได้) 

 
ภาพที่ 38 ผลรวมรายจ่ายคา่สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทลกูจา้งช่ัวคราวเงินรายได ้
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ภาพที่ 39 ผลรวมรายจ่ายคา่สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหม์หาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย (เงิน
งบประมาณ) 

หรือสามารถเลือกให้แสดงรายงานแบบแยกตามประเภทบุคลากร และแยกตามประเภทรายจ่าย 
ดังภาพที่ 40  

 
ภาพที่ 40 การเลือกให้แสดงรายงานแบบแยกตามประเภทบุคลากร และแยกตามประเภทรายจ่าย 
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เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้เลือกพิมพ์รายงานตามเมนูรายการรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย (KKPYRP21) 
ภาพที่ 29 เพ่ือแสดงยอดรวมทั้งสิ้น และรายการรายจ่ายของบุคลากร (KKPYRP22) ภาพที่ 31 ตาม
ประเภทบุคลากร และแยกตามประเภทรายจ่ายเรียบร้อยแล้ว ให้ ผู้ปฏิบัติงานดาวน์โหลดข้อมูล
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ร า ย จ่ า ย ต า ม ป ร ะ เ ภ ท บุ ค ล า ก ร แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท ร า ย จ่ า ย ที่ ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์  
(https://services.kku.ac.th/kkufmispayroll/rptLogin) เพ่ือน ามาตรวจสอบร่วมกันกับรายงานใน
ระบบ KKUFMIS และสรุปข้อมูลเพื่อบันทึกลงใน Google Drive ต่อไป 

 

วิธีการดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดรายจ่ายหน้าเว็บไซต์ 
1. ไปที ่https://services.kku.ac.th/kkufmispayroll/rptLogin ดังภาพที่ 41 

 
ภาพที่ 41 หน้าเว็บไซต์ในการดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดรายจ่าย 

2. ผู้ปฏิบัติงานกรอกอีเมล์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรหัสผ่านของอีเมล์ตนเอง แล้วคลิก 
summit จะปรากฎหน้าจอดังภาพที่ 42 

 
ภาพที่ 42 ประเภทข้อมูลรายละเอียดรายรับและรายจ่าย 
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3. ให้เลือกรายงานที่ 8 รายละเอียดรายจ่าย คลิก “8xlsx” เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ 
excel file 

 
 

ภาพที่ 43 รายละเอียดรายจ่าย (รายงานที่ 8) 

 

 
ภาพที่ 44 ดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ excel file 

 

- ปี หมายถึง ปี พ.ศ.  
- งวด หมายถึง เดือน  
- รหัสประเภทบุคลากร ให้ระบุ ALL หมายถึงบุคลากรทุกประเภท 

แล้วคลิก  เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูล โดยจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 44 ให้เลือกพ้ืนที่ที่จะท า
การบันทึกข้อมูลรายละเอียดรายจ่าย  
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ภาพที่ 45 การบันทึกข้อมูลเป็น excel file 

 

เมื่อได้ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดรายจ่ายในรูปแบบ  excel file แล้ว ให้สร้าง PivotTable เพ่ือแยก
รายละเอียดประเภทข้อมูลตามประเภทบุคลากรและประเภทรายจ่าย ซึ่งการสร้าง PivotTable สามารถ
ท าได้ดังนี้  

1) เปิดไฟล์ excel ที่ได้บันทึกไว้ แล้วเลือกเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด ดังภาพที่ 46 

 
ภาพที่ 46 ตัวอย่าง excel file ที่บันทึก 
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2) ไปที่ แทรก และกดเลือก PivotTable ดังภาพที่ 47 

 
ภาพที่ 47 วิธีการสร้าง PivotTable 

จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 48 และ ให้กด “ตกลง” 

 
ภาพที่ 48 ตัวอย่างการสร้าง PivotTable 
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จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 49  

 
ภาพที่ 49 ตัวอย่างหน้าจอเพ่ือเลือกประเภทข้อมูลที่จะท าการจัดเรียงและสรุป 

 

ให้เลือก  -  รหัสรายรับ/รายจ่าย ไปที่ “ตัวกรอง” 

           -  รหัสประเภทบุคลากร ไปที่ “แถว” 

           -  หักได้ ไปที่ “∑ (ค่า)” แล้วตั้งค่าข้อมูลแบบผลรวม 

 

 
ภาพที่ 50 เลือกประเภทข้อมูลที่จะท าการจัดเรียงและสรุป 
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ให้เลือกตัวกรองรวมค่า (sum) ตามประเภทบุคลากร ภาพที่ 50 และภาพที่ 51 เพ่ือคัดลอกแล้วน าไปวาง
ในชีทถัดไปโดยใช้ค าสั่งวางแบบพิเศษ ภาพที่ 52 เลือกวางแบบค่าภาพที่ 53 จนครบทุกประเภท ดังภาพที่ 
54 เหตุผลที่ต้องท าแบบนี้เนื่องจากเราจะต้องใช้ข้อมูลที่ได้ไปตรวจกับรายงานรายการรายละเอียดรายรับ-
รายจ่าย (KKPYRP21) ภาพที่ 29 ที่แสดงยอดรวมทั้งสิ้น และรายการรายจ่ายของบุคลากร (KKPYRP22) 
รูปที่ 31 ตามประเภทบุคลากร และแยกตามประเภทรายจ่ายให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนบันทึกข้อมูลลงใน 
Google Drive ต่อไป 

 
ภาพที่ 51 ตัวอย่างการเลือกข้อมูลจากตัวกรองของการสร้าง PivotTable 

 
ภาพที่ 52 ตัวอย่างการเลือกข้อมูลจากตัวกรอง 
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ภาพที่ 53 ตัวอย่างที่คัดลอกข้อมูลแล้วน ามาวางแบบพิเศษ ค่า 

 

 

                                              
ภาพที่ 54 ตัวอย่างข้อมูลที่แยกตามรหัสประเภทบุคลากร 
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การบันทึกข้อมูลลงใน Google Drive ให้บันทึกตามประเภทบุคลากร และประเภทรายจ่าย  ตาม
แบบฟอร์มรายงานสรุปประจ าเดือนที่หน่วยเงินเดือนก าหนดไว้ 
 

4.2.5 การแจ้งผลการหักหนี้ประจ าเดือน จะต้องแจ้งผลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ 
ประจ าเดือน วันที่จ่ายเงินเดือนของเดือนนั้น ๆ โดยต้องแจ้งทั้งรายการที่สามารถหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้
และไม่สามารถหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ได้ โดยแบ่งข้อมูลเพ่ือแจ้งผลการหักหนี้ประจ าเดือนได้ 2 แบบ 
คือ 1) ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดรายตัว แบบ excel file และ 2) หนังสือแจ้งเจ้าหนี้ ทั้งกรณีหักเงินเดือน
ช าระหนี้ได้และไม่ได้ สามารถอธิบายได้ดังนี ้

4.2.5.1 ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดรายตัวแบบ excel file  
ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดรายตัวแบบ excel file ได้ที่

หน้าเว็บไซต์ https://services.kku.ac.th/kkufmispayroll/rptLogin ตามภาพที่ 41 หน้าเว็บไซต์ในการ
ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดรายจ่าย และให้ดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดรายจ่ายตามภาพที่ 43 
รายละเอียดรายจ่าย (รายงานที่ 8) และภาพที่ 44 ดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ excel file เมื่อได้
ไฟล์ข้อมูลรายละเอียดรายจ่ายในรูปแบบ excel file แล้ว ให้ใส่ตัวกรองแล้วกรองข้อมูลตามคอลัมภ์ 
“รหัสรายรับ/รายจ่าย” จะได้ข้อมูลรายจ่ายแยกตามประเภทเพ่ือส่งข้อมูลให้เจ้าหนี้ต่อไป อธิบายได้ ดังนี้ 

1) เปิดไฟล์ข้อมูลรายละเอียดรายจ่ายที่ได้บันทึกไว้ในรูปแบบ excel  

 
ภาพที่ 55 ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลรายละเอียดรายจ่าย (excel file) 
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ภาพที่ 56 ตัวอย่างการใส่ตัวกรองไฟล์ข้อมูลรายละเอียดรายจ่าย (excel file) 

ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ตัวกรองในแถบเมนูเครื่องมือด้านบน และให้กรองข้อมูลตาม “รหัสรายรับ/รายจ่าย” 
สามารถอธิบายข้อมูลรายจ่ายแยกตามประเภท ไดด้ังนี้ 
ตารางท่ี 3 ความหมายรหัสรายจ่ายแยกตามประเภท 

ล าดับ รหัสรายจ่าย ชื่อรหัสรายจ่าย 

1 SL0001 ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 SL0002 ค่าน้ าประปา 
3 SL0003 ค่าไฟฟ้า 
4 SL0004 ค่าขยะ 

5 SL0005 เงินยืมเงินรายได้ (ข้อ 5.2) 
6 SL0006 เงินยืมเงินรายได้ (ข้อ 6.3) 
7 SL0007 เงินยืมเงินรายได้ - เงินยืมแทนเงินเดือน 

8 SL0008 เงินยืมเงินรายได้ - เงินยืมกองทุน 

9 SL0009 เงินยืมเงินรายได้-เงินยืมอ่ืน ๆ 

10 SL0010 เงินยืมเงินรายได้ - เงินยืมแทนเงินเดือน(กรณีตัดเงินเดือนทั้งหมด) 
11 SL1001 เงินยืมกองทุนคณะฯ/หน่วยงาน 
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ล าดับ รหัสรายจ่าย ชื่อรหัสรายจ่าย 

12 SL1002 ค่าลานจอดรถคณะแพทยศาสตร์ 
13 SL1003 ค่าท่ีพักวิทยาเขตหนองคาย 

14 SL1005 ค่าท่ีพักแฟลตบุคลากร 

15 SL1006 ค่าธรรมเนียมจอดรถ 

16 SL2002 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้อ6.2) 
17 SL2003 ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพค.) 
18 SL2004 ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพส.) 
19 SL3002 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
20 SL3003 ธนาคารออมสินศรีจันทร์ 
21 SL3004 ธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น 

22 SL3005 ธนาคารออมสินสาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

23 SL4002 เงินหักให้ส่วนราชการภายนอก 

24 SL4003 เงินกู้ยืมกองทุน กยศ. 
25 SL4005 เงินกู้ยืมกองทุน กรอ. 

 

ข้อมูลรายจ่ายทีต่้องท าไฟล์ข้อมูลเพ่ือน าส่งเจ้าหนี้ มีดังนี ้
1) ค่าฌาปนกิจสงเคราะห์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SL0001) เพ่ือส่งให้กองทรัพยากรบุคคล 

2) ค่าน้ าประปา (SL0002) ค่าไฟฟ้า (SL0003) และค่าขยะ (SL0004) เพ่ือส่งให้กองทรัพยากร
บุคคล 

3) ค่าลานจอดรถคณะแพทยศาสตร์ (SL1002) เพ่ือส่งให้คณะแพทยศาสตร์ 
 4) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้อ6.2) (SL2002) เพ่ือส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 5) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค) หรือ ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น ประกอบด้วย ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพค.) (SL2003) และ
ส านักงาน สกสค.ขอนแก่น (ชพส.) (SL2004) เพ่ือส่งให้ส านักงาน สกสค. จังหวัดขอนแก่น 

 6) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (SL3002) เพ่ือส่งให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาถนนมิตรภาพ 

7) ธนาคารออมสินศรีจันทร์ (SL3003) เพ่ือส่งให้ธนาคารออมสินศรีจันทร์ สาขาถนนศรีจันทร์ 
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8) ธนาคารออมสินสาขาขอนแก่น (SL3004) เพ่ือส่งให้ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น  
9) ธนาคารออมสินสาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (SL3005) เพ่ือส่งให้ธนาคารออมสิน สาขา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
10) เงินกู้ยืมกองทุน กยศ. (SL4003) และเงินกู้ยืมกองทุน กรอ.(SL4005) เพ่ือส่งให้กองทุนเงินให้

กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ผ่านระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืน (e-PaySLF) ของกรมสรรพากร ทีห่น้าเว็บไซต์ 
https://epayslf.rd.go.th/ ดังภาพที่ 57 (ภาคผนวก ข) 

 

ภาพที่ 57 หน้าเว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

4.2.5.2 หนังสือภายใน และหนังสือภายนอก เพ่ือแจ้งผลการหักเงินเดือนเพ่ือ 

ช าระหนี้ กรณีหักหนี้ได้และไม่ได้ (ภาคผนวก ค)  
1) กรณีหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ได้ จะใช้ข้อมูลจากไฟล์ excel ที่ได้ท า Pivot (ใช้ยอดแบบสรุปรวมทุก
ประเภท) หรือจะใช้ข้อมูลจากการเรียกดูรายงานที่เมนูรายงานรายจ่ายของบุคลากรให้แสดงรายงานแบบ
แยกตามประเภทบุคลากร และแยกตามประเภทรายจ่าย (หักได้) แต่ไม่ต้องพิมพ์รายงาน  
2) กรณีหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ไม่ได้ จะใช้ข้อมูลจากการเรียกดูรายงานที่เมนูรายงานรายจ่ายของ
บุคลากรให้แสดงรายงานแบบแยกตามประเภทบุคลากร และแยกตามประเภทรายจ่าย  (หักไม่ได้) และ
ต้องพิมพ์รายงาน 

  

 4.3 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน  
เจ้าหนี้ทุกหน่วยงานได้รับข้อมูลครบถ้วนและด าเนินการตัดหนี้รายตัวได้ครบตามที่มหาวิทยาลัย 

แจ้งผลการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ประจ าเดือน  

click 
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บทที่ 5 

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

การจัดท าคู่มือการหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้สวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้
รวบรวมปัญหาหรืออุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดังนี้ 

5.1 ปัญหา/อุปสรรค  
  5.1.1 การหักเงินเดือนผิดคน และผิดจ านวนเงิน การหักเงินเดือนผิดคน และผิด 

จ านวนเงิน เกิดจาก 2 กรณี สรุปได้ดังนี้ 
1) ผู้ปฏิบัติงานกองคลัง เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหนี้มีหลายรูปแบบทั้งเอกสาร 

และ excel file ในกรณีที่เป็นเอกสารผู้ปฏิบัติงานกองคลังจะต้องบันทึกข้อมูลที่ได้รับใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นชื่อ สกุล เลขที่บัตรประชาชน จ านวนเงินงวดที่ต้องหัก เลขที่สัญญาหรือเลขที่สมาชิก เพ่ือให้เป็นไป
ตามรูปแบบข้อมูลที่ต้องน าเข้าระบบ KKUFMIS ซึ่งอาจท าให้เกิดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลได้ 
หรือแม้แต่ข้อมูล excel file ที่กองคลังได้รับ มีบางหน่วยงานที่กองคลังจะต้องน าข้อมูลเดือนก่อนหน้ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลในเดือนปัจจุบันเพ่ือหาความแตกต่างของข้อมูล เพ่ือที่กองคลังจะใช้ข้อมูลเฉพาะ
รายที่เพ่ิมใหม่บันทึกลงในระบบ KKUFMIS เท่านั้น ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นคือการเลื่อนข้อมูลใน 
excel file ผิดบรรทัด ซึ่งบางครั้งกว่าผู้ปฏิบัติงานจะทราบก็ใช้เวลา และต้องกลับมาท าข้อมูลใหม่ตั้งแต่
ต้นท าให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เวลาในการปฏิบัติงานในแต่ละครั้งมากขึ้น นอกจากนี้การน าส่งข้อมูลมีหลาย
ช่วงเวลา อาทิเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะส่งข้อมูลการหักเงินเดือนในรูปแบบหนังสือจากธนาคาร 1 
ฉบับต่อ 1 คน หรือ 1 ฉบับต่อหลายคน แล้วแต่ว่าหนังสือธนาคารจะมาจากสาขาใด จึงท าให้การรวบรวม
ข้อมูลอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในเรื่องของเดือนที่ต้องเริ่มหักและจ านวนเงินงวดที่ต้องหักส่งเจ้าหนี้ ทั้ง
รูปแบบข้อมูลและเวลาในการน าส่งข้อมูล  

 2) ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภายนอกส่งข้อมูลเพ่ือหักเงินเดือน เนื่องจากบางหน่วยงานยัง
ส่งข้อมูลเป็นเอกสาร ซึ่งข้อมูลในเอกสารที่ส่งให้กองคลังเกิดจากการที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอก
บันทึกข้อมูลในเอกสารเอง ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภายนอกเคยแจ้งชื่อ สกุล ไม่ตรงกับเลขที่สัญญา ผลที่
เกิดข้ึนคือ กองคลังหักเงินเดือนผิดคน เนื่องจากข้อมูลที่กองคลังบันทึกลงในระบบ KUFMIS จะใช้ชื่อ สกุล 
ตามที่หน่วยงานนั้น ๆ แจ้งมา ซึ่งในกรณีนี้กองคลังจะประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งข้อมูลการหัก
เงินเดือนดังกล่าวเพ่ือให้รับทราบว่าส่งข้อมูลการหักเงินเดือนไม่ถูกต้อง แต่ขณะเดียวกันหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลนั้นจะไม่สามารถคืนเงินให้ได้เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการตัดหนี้อ้างจากเลขที่สัญญา ซึ่ง เลขที่สัญญา
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กับจ านวนเงินงวดถูกต้องตามระบบของหน่วยงานที่ส่งข้อมูลหักเงินเดือนแล้ว ดังนั้นจึงต้องท าการตัดหนี้
ไปตามระบบ ส่วนกองคลังท าได้เพียงประสานผู้ที่ต้องถูกหักเงินเดือนให้คืนเงินให้กองคลัง เพ่ือกองคลังจัก
น าเงินส่งคืนให้ผู้ที่ถูกหักเงินเดือนผิดไปแทน เพ่ือให้เข้าใจในกรณีนี้ได้มากยิ่งขึ้น ขอแสดงตัวอย่างดังนี้ 

หน่วยงานภายนอกส่งข้อมูล  
ชื่อนายขวัญมอ ดินแดง เลขที่สัญญา 123456 จ านวนเงินงวด 5,000.- บาท  
กองคลัง บันทึกข้อมูลลงระบบ KKUFMIS   
ชื่อนายขวัญมอ ดินแดง เลขบัตรประชาชน 1122334455667 เลขที่สัญญา 123456 จ านวน

เงินงวด 5,000.- บาท  
แต่ในความเป็นจริงเลขที่สัญญา 123456 เป็นของนางสาวปลายฟ้า สายนที ดังนั้นกองคลัง

จะแจ้งนางสาวปลายฟ้า สายนที ให้น าเงินมาคืนเท่ากับจ านวนเงินที่หักไป เพ่ือกองคลังจักได้น าเงินส่งคืน
ให้นายขวัญมอ ดินแดง ต่อไป  

5.1.2 การได้รับข้อมูลหักเงินเดือนเพื่อช าระหนี้หลังจากวันประมวลผลประจ าเดือน  
กรณีนี้กองคลังจักด าเนินการยกยอดไปหักเงินเดือนในเดือนถัดไป โดยจะแจ้งบุคลากรมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่ส่งข้อมูลเพ่ือหักเงินเดือนให้ทราบด้วย 

5.1.3 บุคลากรไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรื่องการหักเงินเดือนเพื่อ
ช าระหนี้ เนื่องจากการส่งข้อมูลที่เป็นหนังสือเพ่ือหักเงินเดือนนั้นโดยวิธีปฏิบัติเจ้าหนี้จะต้องเป็นผู้น าส่ง
หนังสือเอง แต่ในบางครั้งบุคลากรก็น าหนังสือมาส่งเองที่กองคลัง ดังนั้นข้อมูลที่น าส่งจึงเป็นข้อมูล
เดียวกันแต่มาต่างช่วงเวลา ซึ่งเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานจะใช้ข้อมูลล่าสุด ซึ่งอาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ทั้งในเรื่องของเดือนที่ต้องเริ่มหักและจ านวนเงินงวดที่ต้องหักส่งเจ้าหนี้ 

5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค  
  1) ก าหนดให้เจ้าหนี้ส่งข้อมูลหักเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ใในรูปแบบและช่องทางเดียวกัน 
เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน 

  2) การประชาสัมพันธ์เพ่ืออธิบายให้บุคลากรเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานการหักเงินเดือน
เพ่ือช าระหนี้บุคลากรในส่วนของวิธีการรับและส่งข้อมูลการหักเงินเดือนให้เจ้าหนี้ 

5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
ควรมีระบบการรับข้อมูลรายการหักเงินเดือนเพียงช่องทางเดียว โดยก าหนดให้มีรูปแบบข้อมูล

และช่วงเวลาทีส่่งข้อมูลเหมือนกัน  
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 941/2553) 
เร่ือง หลักเกณฑ์การหักเงนิเดือนค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินเพ่ิมและเงินอื่นในลักษณะ

เดียวกัน ที่จ่ายพร้อมเงินเดือนประจ าเดือนของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ขั้นตอนการบันทึกเพ่ือรับและส่งข้อมูลระบบรับช าระเงินกู้ยืมคืน 

กองทุนเงินให้กู้ยมืเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) 
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ตัวอย่างหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก แจ้งผลการหักเงินเดือน                        
เพ่ือช าระหนี้ประจ าเดือน 
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ตัวอย่างหนังสือภายใน 
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ตัวอย่างหนังสือภายนอก 
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