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บทที่  1 
บทนํา 

 
 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก�นมีฐานะเป�นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ.2558 ต้ังแต�วันท่ี 18 กรกฎาคม 2558 เป�นต*นมา โดยมหาวิทยาลัย
ดําเนินการบรรจุข*าราชการหรือลูกจ*างประจําท่ีมีความประสงค2ลาออกจากราชการเพ่ือแสดงเจตนา
เปลี่ยนสถานภาพเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายใต*หลักเกณฑ2และข*อบังคับของการได*รับเงินเดือน
และค�าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน2อย�างอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงผู*ปฏิบัติงาน
จะต*องมีความรู*ความเข*าใจในระเบียบหลักเกณฑ2ท่ีเก่ียวข*อง เช�น การให*พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยน
สถานภาพได*รับเงินเดือนแรกบรรจุเพ่ิมอีกร*อยละ 40 จากฐานเงินเดือนเดิม และให*ได*รับเงินประจํา
ตําแหน�งและค�าตอบแทนในอัตราเดิมท่ีได*เคยได*รับก�อนเปลี่ยนสถานภาพ รวมถึงให*ข*าราชการท่ี
ลาออกจากราชการเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป�นพนักงานมหาวิทยาลัยและเป�นสมาชิกกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข*าราชการ (กบข) สามารถเป�นสมาชิกต�อเนื่องได* โดยให*มหาวิทยาลัยนําส�งเงินสะสม สมทบ
และชดเชยเข*ากองทุนฯ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สําหรับลูกจ*างประจําท่ีลาออกจากราชการเพ่ือ
เปลี่ยนสถานภาพเป�นพนักงานมหาวิทยาลัย ให*มหาวิทยาลัยนําส�งเงินสะสมและเงินสมทบเข*ากองทุน
ประกันสังคม เพ่ือใช*เป�นสิทธิประโยชน2และความคุ*มครองในระหว�างปฏิบัติงานในสถานะพนักงาน
มหาวิทยาลัย เป�นต*น 

ด*วยการปฏิบัติงานด*านการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก�น เป�นภารกิจท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งและมีความจําเป�นต*องใช*
ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานเป�นอย�างมาก ซ่ึงผู*ปฏิบัติงานจะต*องมีความรู*ความเข*าใจใน
กระบวนการ ข้ันตอนและวิธีการ รวมไปถึงเทคนิคในการปฏิบัติงานตามระเบียบและหลักเกณฑ2ท่ี
เก่ียวข*อง เช�น ข้ันตอนการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนต�างๆ ท้ังกรณีประจําเดือนและกรณีตก
เบิก แหล�งเงินงบประมาณท่ีใช*ในการเบิกจ�าย วิธีการคํานวณเงินสะสม สมทบและชดเชยเพ่ือนําส�ง
กองทุนบําเหน็จบํานาญข*าราชการ (กบข) วิธีการคํานวณเงินสะสม สมทบและนําส�งเงินเข*ากองทุน
ประกันสังคม วิธีการคํานวณเงินสะสม สมทบและนําส�งเงินเข*ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก�น วิธีการคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย รวมไปถึงการงดเบิกจ�ายเงินเดือนและ
ค�าตอบแทนในกรณีต�างๆ เพ่ือให*การการเบิกจ�ายเงินมีความถูกต*องและปEองกันความผิดพลาดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการเบิกจ�ายได* 

 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญ 
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จากความเป�นมาและความสําคัญดังกล�าว ผู*จัดทําคู�มือเล�มนี้ซ่ึงดํารงตําแหน�งนักวิชาการเงิน
และบัญชี ระดับปฏิบัติการ และมีหน*าท่ีรับผิดชอบในการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก�น จึงได*จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานการ
เบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ เพ่ือเป�นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให*มีความถูกต*อง ตรวจสอบได* และเพ่ือเป�นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต�อไป 

 
 
เพ่ือให*ผู*ปฏิบัติงานมีความรู*ความเข*าใจในข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานด*านการเบิกจ�าย

เงินเดือนและค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ และสามารถใช*คู�มือนี้เป�น
มาตรฐานในการปฏิบัติงานด*านการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพ 
 

 
ผู*ปฏิบัติงานได*รับความรู*ความเข*าใจในข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานด*านการเบิกจ�ายเงินเดือน

และค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพและสามารถใช*คู�มือนี้ในการปฏิบัติงาน
แทนกันได* 

 
 
คู�มือการปฏิบัติงานด*านการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย

เปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก�น ฉบับนี้ แสดงถึงการปฏิบัติงานด*านการเบิกจ�ายเงินเดือนและ
ค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก�นเท�านั้น ท้ังนี้ ไม�รวมถึง
พนั ก งานมหาวิ ทยาลั ย เ งิน งบประมาณแผ�น ดิน  และพนั กงานมหาวิ ทยาลั ย เ งินราย ได* 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
เปลี่ยนสถานภาพ 

หมายถึง ข*าราชการหรือลูกจ*างประจําท่ีลาออก 
จากราชการเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพ 
เป�นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข*อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก�นว�าด*วยการเปลี่ยน
สถานภาพเป�นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ
ลูกจ*างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 

1.2 วัตถุประสงค� 

1.3 ประโยชน�ท่ีคาดว#าจะได&รับ 

1.4 ขอบเขตของคู#มือ 

1.5 คําจํากัดความของคู#มือ 
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เงินเดือนและค�าตอบแทน หมายถึง เงินเดือน เงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทน 
ท่ีจ�ายให*พนักงานมหาวิทยาลัยตามคําสั่งเป�น
รายเดือน ตามอัตราท่ีกําหนดในข*อบังคับของ 
สภามหาวิทยาลัยและในประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น (กบม) 

กรณีประจําเดือน หมายถึง การเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนตามสิทธิ
ท่ีได*รับของเดือนนั้น  

กรณีตกเบิก หมายถึง การเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนตามสิทธิ
ท่ีได*รับย*อนหลัง 

ระบบ KKUFMIS หมายถึง ระบบงบประมาณพัสดุการเงินกองทุน 
โดยเกณฑ2พึงรับ– พึงจ�ายลักษณะ 3 มิติ 
และระบบบัญชีต*นทุนรายกิจกรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก�น  
(KKUFMIS: KhonKaen University Fiscal 
Management Information System)  
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บทที่  2 
โครงสร�างและบทบาทหน�าที่ความรับผิดชอบ 

 
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น เป�นหน�วยงานท่ีกําหนดมาตรฐาน 
หลักเกณฑ# แนวปฏิบัติด%านการคลังและพัสดุให%สอดคล%องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก�นให%เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพโดยใช%
ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย และบริการทางด%านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก�น ซ่ึงการ
ดําเนินงานของกองคลังประกอบด%วยโครงสร%างองค#กรและบทบาทหน%าท่ี ดังนี้ 
 
 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น จัดต้ังตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ# พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�ม 93 ตอนท่ี 23 ลงวันท่ี 6 
กุมภาพันธ# พ.ศ. 2519 เรื่อง การแบ�งส�วนราชการในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น โดย
ประกาศให%แบ�งส�วนราชการในสํานักงานอธิการบดีเป�นกองต�างๆ 6 กอง และแต�ละกองแบ�งเป�นแผนก
ต�างๆ ซ่ึงมีกองต�างๆ ดังนี้ 
   1) กองกลาง 
   2) กองคลัง 
   3) กองการเจ%าหน%าท่ี 
   4) กองแผนงาน 
   5) กองบริการการศึกษา 
   6) กองบํารุงรักษาอาคารและสถานท่ี   
 ในป@จจุบันนับต้ังแต�ปA พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก�นได%ปรับสถานภาพเป�นมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
หน%าท่ี 25 เล�ม 132 ตอนท่ี 66 ก ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ด%วยการเป�นหน�วยงานของรัฐท่ีเป�นนิติ
บุคคลตามกฎหมาย และมิใช�ส�วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบข%อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเอง จากเดิมท่ีมหาวิทยาลัยเป�นหน�วยงานราชการในสังกัดของรัฐโดยตรง การ
เปลี่ยนแปลงให%มหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็เพ่ือให%มหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล�องตัวในการ
บริหารจัดการ ท้ังเรื่องการจัดการทางการเงิน งบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัย
สามารถกําหนดกฎเกณฑ#ในการบริหารจัดการภายในด%วยตัวเองได%  
  
 

2.1 ประวัติกองคลัง 
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 เพ่ือให%การบริหารจัดการองค#กร การจัดโครงสร%างและแบ�งหน�วยงานภายในสํานักงาน
อธิการบดีของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล%องตามมาตา 9 แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
พ.ศ. 2558 และข%อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด%วยการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก การแบ�งส�วน
งาน และหน�วยงาน กับหน�วยงานย�อยของส�วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2560 จึงได%ออก
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น ฉบับท่ี 58/2562 เรื่อง การแบ�งหน�วยงานของสํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม พ.ศ. 2562 แบ�งให%กองคลังเป�นหน�วยงานบริหารจัดการกลางของ
มหาวิทยาลัย และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น ฉบับท่ี 120/2562 เรื่อง การแบ�งหน�วยงานของ
หน�วยงาน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ได%แบ�งหน�วยงานย�อย
ของกองคลัง ดังนี้ 
  1) งานงบประมาณ 
  2) งานพัสดุ 
  3) งานการเงิน 
  4) งานบัญชี 
 โดยมีบทบาทหน%าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ รายจ�าย การเงิน การ
บริหารลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห#กลยุทธ#การเงิน การบัญชี รายงานการเงิน
และบัญชี การพัสดุ ควบคุมและจําหน�ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดทําสัญญา และปฏิบัติ
หน%าท่ีอ่ืนตามท่ีได%รับมอบหมาย 
 
 
 2.2.1 วิสัยทัศน" กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก�น เป�นหน�วยงานชั้นนําด%านการบริหารการ
คลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยภาครัฐ 
 2.2.2 พันธกิจ 
   1) กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ# แนวปฏิบัติด%านการคลังและพัสดุให%สอดคล%องกับการ
รักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ 
   2) สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก�นให%เป�นไปอย�างมี
ประสิทธิภาพโดยใช%ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
   3) บริการทางด%านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก�น  
  
 
 
 

2.2 วิสัยทัศน" พันธกิจ และค&านิยม 
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 2.2.3 ค&านิยม บริการด%วยความเป�นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม� ใส�ใจจริยธรรม นําองค#ความรู% มุ�งสู�
ความเป�นเครือข�าย 
 F Friendship ความเป�นมิตร 
 I Intelligent องค#ความรู% 
 N Network เครือข�าย 
 A Attitude ทัศนคติ 
 N New Innovation นวัตกรรมใหม� 
 C Customers ผู%รับบริการ 
 E Ethic จริยธรรม 
 2.2.4 วัฒนธรรมองค"กร ความมุ�งม่ัน ทุ�มเท มีจิตใจให%บริการ 
 2.2.5 เป,าประสงค"หลัก 
  1) มีโครงสร%างและระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2) การบริการท่ีเป�นเลิศ 
  3) เป�นศูนย#กลางการรวมพลังและพัฒนาของเครือข�ายการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยขอนแก�นอย�างเข%มแข็ง 
 2.2.6 สมรรถนะหลัก กองคลังเป�นองค#กรท่ีสั่งสมความเชี่ยวชาญทางด%านวิชาชีพการเงิน การ
บัญชี และการพัสดุ ซ่ึงมุ�งเน%นการให%บริการท่ีดีด%วยการทํางานเป�นทีม ภายใต%กรอบแห�งการยึดม่ันใน
ความถูกต%อง ซ่ือสัตย# มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการใช%เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS, 
ระบบ e-Service และระบบ e-Ordering 
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  2.3.1 โครงสร�างการบริหารกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก&น 
   โครงสร%างอัตรากําลังของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น  
มีจํานวนท้ังสิ้น 76 อัตรา โดยจําแนกตามประเภทตําแหน�งและแสดงตามงานท่ีสังกัด ดังแผนภูมิท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงโครงสร�างการบริหารกองคลัง (Administration chart) 

อธิการมหาวิทยาลัยขอนแก&น 

หน�วยอํานวยการ 

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

(6) 
-เจ%าหน%าท่ี
บริหารงานท่ัวไป (1) 
-นักจัดการงานท่ัวไป 
(2)  
-นักเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (1) 
-พนักงานธุรการ (1) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ท่ัวไป (1) 

(19) 
-นักวิชาการพัสดุ 
(16) 
-พนักงานท่ัวไป (1) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ท่ัวไป (1) 
-พนักงานพัสดุ (1) 

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

(10) 
-นักบัญชี (8) 
-นักวิชาการเงินและ
บัญชี (2) 

ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
(1) 

หัวหน%า 
งานงบประมาณ 

(1) 

ผู�อํานวยการกองคลัง 
(1) 

หัวหน%า 
งานพัสดุ 

หัวหน%า 
งานการเงิน 

หัวหน%า 
งานบัญชี 

(1) (1) (1) 

2.3 โครงสร�างการบริหารกองคลัง 
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  2.3.2 ข�อมูลบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก&น  
     บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก�น ประจําปA พ.ศ. 2563 มีจํานวนท้ังสิ้น 76 
อัตรา โดยจําแนกตามประเภทต�างๆ ได%ดังนี้ 

� จําแนกตามประเภทบุคลากร 

 1) พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จํานวน 17 อัตรา 
 2) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จํานวน 29 อัตรา 
 3) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได%)  จํานวน 19 อัตรา 
 4) ลูกจ%างของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 อัตรา 
 5) ลูกจ%างประจํา จํานวน   1 อัตรา 

� จําแนกตามประเภทตําแหน�ง 

 1) ผู%อํานวยการกอง จํานวน   1 อัตรา 
 2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 34 อัตรา 
 3) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 17 อัตรา 
 4) นักบัญชี จํานวน 10 อัตรา 
 5) พนักงานปฏิบัติงานท่ัวไป จํานวน   7 อัตรา 
 6) นักจัดการงานท่ัวไป จํานวน   2 อัตรา 
 7) เจ%าหน%าท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน   1 อัตรา 
 8) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   1 อัตรา 
 9) พนักงานท่ัวไป จํานวน   1 อัตรา 
 10) พนักงานธุรการ จํานวน   1 อัตรา 
 11) พนักงานพัสดุ จํานวน   1 อัตรา 
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   2.3.3 โครงสร�างการปฏิบัติงานของงานงบประมาณ กองคลัง  
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 แสดงโครงสร�างการปฏิบัติงานของงานงบประมาณ กองคลัง (Activity chart) 

นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา 
หัวหน�างานงบประมาณ 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
ผู�อํานวยการกองคลัง 

กลุ&มภารกิจ 
ควบคุมงบประมาณ 

กลุ&มภารกิจ 
ตรวจสอบ 

กลุ&มภารกิจ 
จัดทําใบสั่งจ&าย 

กลุ&มภารกิจ 
เบิกจ&ายเงินเดือนและค&าจ�าง 

1.นางสมพิศ โคตรนรินทร#
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการพิเศษ 
2.นางสุภาภรณ# ราชตร ี
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ 
3.นางธัญรัตน# ฤทธิลา
พนักงานการเงินและบัญชี 
4.นางป@ทมาภรณ# วิจารณ#พล 
พนักงานการเงินและบัญชี 

 

1.นางฐิติรัตน# นาวัลย#
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
2.นางสุรางค# วิถีเทพ
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
3.นางจิตติมา อินธิราช 
ผู%ปฏิบัติงานบริหาร 
4.นางยุภาวดี ศรีน%อยพรม 
นักวิชาการเงินและบัญชี  
5.นางอนงนาฏ ทองนาค
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการพิเศษ 
6.นางสาวสุพัตรา ก%อนชารี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

7.นางยุพา เศรษฐจรรยา 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
8.นางสาวชุติมา ศรีประ
ไหมนักวิชาการเงินและ
บัญชี ปฏิบัติการ 

1.นางกาญจนา ห�อยไธสง
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
2.นางสาวดวงฤทัย เทียมหอม 
พนักงานธุรการ 
3.นางพิสมัย ท%าวเพชนัก
วิชาการเงินและบัญชี ชํานาญ
การ 
4.นายธวัชชัย สุดวิลัย 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
5.นางกนกพร ภวภูตานนท# ณ 
มหาสารคาม  
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
 

 

1.นางศิริเพ็ญ เช่ียวธนะกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
2.นางสาวมัลลิกา แก%วเกิด
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
3.นางสาวนภัสสร มงคลกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ 
4.นางชลธิดา วงษ#ละคร
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ 
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  2.4.1 ภารกิจการตรวจสอบ มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอใช%
และเบิกจ�ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก�น ให%เป�นไปตามกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข%องในการ
เบิกจ�ายเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก�น ให%คําปรึกษาผู%ใช%บริการและเครือข�ายการคลังและพัสดุ กําหนด
แนวปฏิบัติเพ่ือเป�นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังทบทวนระเบียบ ประกาศ เพ่ือปรับปรุงให%สอดคล%องกับ
สถ านกา รณ#  ภ า วะป@ จ จุ บั น  กา ร จั ดปร ะชุ มคณะกรรมการบริ ห า ร กา รคลั ง แล ะ พั ส ดุ 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
  2.4.2 ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการบันทึกฐานข%อมูล
ทะเบียนเจ%าหนี้  การจัดทําใบเบิกจ�าย (Barcode) ควบคุมการใช%จ�ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยขอนแก�นตามท่ีได%รับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหน�วยงานอ่ืนให%เบิกแทน การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงินไว%เบิกเหลื่อมปA และรายงานผลการใช%จ�ายงบประมาณ  
  2.4.3 ภารกิจการจัดทําใบส่ังจ&าย มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ�ายและจัดทําใบสั่งจ�ายเงินเพ่ือจ�ายเงินให%เจ%าหนี้ตามภาระผูกพัน  และรายงานการ
การจัดทําใบสั่งจ�าย 
  2.4.4 ภารกิจการเบิกจ&ายเงินเดือนและค&าจ�าง มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการเบิกจ�าย
เงินเดือนและค�าจ%างของมหาวิทยาลัยขอนแก�น การหักเงินสะสมและสมทบเพ่ือส�งสํานักงาน
ประกันสังคมและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก�น และการหักหนี้บุคคลท่ีสามตาม
ข%อตกลงของมหาวิทยาลัยขอนแก�น โดยผ�านระบบจ�ายตรง (งบบุคลากร: ข%าราชการและ
ลูกจ%างประจํา) และระบบ e-pension (บําเหน็จบํานาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงิน
อุดหนุน:พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ%างชั่วคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก�น ควบคุมการใช%จ�าย
งบประมาณ การจัดทําใบเบิกจ�าย(Barcode) และการรายงานการใช%จ�ายงบประมาณท่ีเบิกจ�าย
เงินเดือนและค�าจ%าง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 บทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของงานงบประมาณ กองคลัง  
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 บทบาทหน%าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ ซ่ึงเป�น

ผู%ปฏิบัติงานระดับต%น ท่ีต%องใช%ความรู%ความสามารถในการปฏิบัติงานด%านเบิกจ�ายการเงินเดือนและ
ค�าตอบแทนบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ซ่ึงประกอบด%วยการเบิกจ�าย
เงินเดือน เงินประจําตําแหน�งผู%บริหารท่ีมีวาระ เงินประจําตําแหน�งผู%บริหารท่ีไม�มีวาระ เงินประจํา
ตําแหน�งทางวิชาการ เงินประจําตําแหน�งทางวิชาชีพเฉพาะ เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ค�าตอบแทนเท�ากับอัตราเงินประจําตําแหน�ง ค�าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ค�าตอบแทนอาจารย#
ผู%มีคุณวุฒิปริญญาเอก ค�าตอบแทนพิเศษเต็มข้ัน รวมไปถึงการเบิกจ�ายเงินสมทบและชดเชยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข%าราชการ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และการ
คํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจ�ายประจําเดือน พร%อมท้ังสรุปข%อมูลรายรับรายจ�ายประจําเดือน คุมยอดผูกพัน
และเบิกจ�ายงบประมาณในระบบ KKUFMIS และตามภาระงานอ่ืนๆท่ีได%รับมอบหมายจาก
ผู%บังคับบัญชา โดยการปฏิบัติงานในตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ต%องใช%ความรู% 
ความสามารถ ความละเอียดรอบคอบ และทักษะต�างๆในด%านการเบิกจ�ายเงินและงบประมาณเพ่ือ
ช�วยในการปฏิบัติงาน ภายใต%การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบจากหัวหน%างานงบประมาณ โดยมี
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด%านต�างๆดังนี้ 

 2.5.1 ด�านการปฏิบัติการ 
      1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน การตรวจสอบข%อมูล

คําสั่ง การจัดทําข%อมูลและการบันทึกข%อมูลในระบบ รวมถึงการคุมยอดผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณ 
การจัดทํารายงานสรุปรายรับรายจ�ายประจําเดือน ซ่ึงจะต%องดําเนินการให%ถูกต%องตามระเบียบ
หลักเกณฑ#ท่ีเก่ียวข%อง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในการเบิกจ�าย  

 2) ศึกษากฎ ระเบียบ และวิเคราะห#ป@ญหาท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเบิกจ�าย
เงินเดือนและค�าตอบแทน ดําเนินการติดต�อประสานงานกับผู%ท่ีเก่ียวข%องเพ่ือชี้แจงรายละเอียดและ
แก%ป@ญหาขัดข%องต�างๆ เก่ียวกับการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนการงบประมาณ และบัญชี 
เพ่ือให%การปฏิบัติงานเป�นไปอย�างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 

 3) ให%บริการวิชาการด%านต�างๆ เช�น ให%คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก�
เจ%าหน%าท่ีผู%ปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบด%านการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน การให%บริการสอบถาม
และชี้แจงเรื่องต�างๆ เก่ียวกับงานในหน%าท่ี เพ่ือให%สามารถปฏิบัติงานได%อย�างถูกต%อง และมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

2.5 บทบาทหน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน&งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 
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 2.5.2 ด�านการวางแผน 
 มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ และมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนการ

ปฏิบัติงานของหน�วยงาน เพ่ือให%การดําเนินงานบรรลุตามเปpาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
 2.5.3 ด�านการประสานงาน 
 1) ประสานการทํางานร�วมกันระหว�างเพ่ือนร�วมงานหรือหน�วยงานท้ังภายในและ

ภายนอก เพ่ือให%เกิดความร�วมมือและมีประสิทธิภาพตามแผนงานท่ีกําหนดไว% 
 2) ชี้แจงและให%รายละเอียดเก่ียวกับข%อมูลการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน

กับเจ%าหน%าท่ีผู%ปฏิบัติงานของหน�วยงานท่ีเก่ียวข%อง เพ่ือสร%างความเข%าใจหรือความร�วมมือในการ
ดําเนินงานตามท่ีได%รับมอบหมาย 

 2.5.4 ด�านการบริการ 
 1) ให%คําปรึกษาแนะนําเบ้ืองต%น เผยแพร� ถ�ายทอดความรู% รวมท้ังตอบป@ญหาและ

ชี้แจงเรื่องต�างๆ เก่ียวกับทางด%านการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน เพ่ือให%ผู%รับบริการได%รับทราบ
ข%อมูลความรู%ต�างๆ ท่ีเป�นประโยชน# 

 2) จัดเก็บข%อมูลเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน เพ่ือให%เสนอต�อ
ผู%บริหารให%ทราบเพ่ือประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย งบประมาณ แผนงาน หลักเกณฑ# 
มาตรการต�างๆ 

 
 
 ผู%จัดทําคู�มือการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยน
สถานภาพ มีหน%าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนต�างๆ รวมถึงการคุม
ยอดผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณ ให%เป�นไปตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข%อง ซ่ึงการปฏิบัติงานใน
ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ มีหน%าท่ีรับผิดชอบในการศึกษาข%อมูล วิเคราะห#
ข%อมูล ปฏิบัติงานตามกระบวนการและจัดทําข%อมูลตามรูปแบบท่ีกําหนด โดยมีภาระงานในหน%าท่ี
ความรับผิดชอบ ดังนี้   
  2.6.1 การเบิกจ�ายเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
  2.6.2 การเบิกเงินสมทบและชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญข%าราชการ(กบข) ของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
  2.6.3 การเบิกเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
  2.6.4 การคํานวณการหักภาษี ณ ท่ีจ�ายประจําเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยน
สถานภาพ 

2.6 ภาระงานในหน�าท่ีความรับผิดชอบ 
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  2.6.5 การคุมยอดผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยน
สถานภาพ 
  2.6.6 การจัดทํารายงานสรุปรายรับรายจ�ายประจําเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
เปลี่ยนสถานภาพและภาระงานอ่ืนๆตามท่ีได%รับมอบหมาย   
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บทที่  3 
หลักเกณฑ�การเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน 

พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 

 
การ เ บิกจ� ายเ งินเ ดือนและค� าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลั ย เปลี่ ยนสถานภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น ประกอบด$วยการเบิกจ�ายเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งบริหาร เงินประจํา
ตําแหน�งวิชาการ เงินประจําตําแหน�งวิชาชีพเฉพาะ เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ เงินค�าตอบแทน
เท�ากับอัตราเงินประจําตําแหน�ง เงินค�าตอบแทนรายเดือน เงินค�าตอบแทนพิเศษ เงินค�าตอบแทน
อาจารย+ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รวมท้ังการเบิกจ�ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการต�างๆ เช�น เงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบชดเชยกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข$าราชการ ซ่ึงการปฏิบัติงานจะต$องอาศัยประสบการณ+และความเชี่ยวชาญ พร$อมท้ังใช$ความรู$
ความสามารถและมีความละเอียดรอบคอบ จึงมีความจําเป7นอย�างยิ่งท่ีจะต$องทราบกฎหมาย ระเบียบ 
ข$อบังคับและประกาศต�างๆท่ีเก่ียวข$อง เพ่ือให$การปฏิบัติงานเป7นไปตามกฎระเบียบท่ีถูกต$อง ดังนี้ 

3.1 ข(อบังคับและประกาศท่ีเก่ียวข(องกับการได(รับเงินเดือนและค�าตอบแทน 
3.1.1 ข$อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด$วย เงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง  

ค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558   
3.1.2 ข$อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด$วยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมากจากข$าราชการและลูกจ$างประจํา พ.ศ.2559 
3.1.3 ข$อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด$วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งบริหาร  

เงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ.2562 
3.1.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 (ฉบับท่ี 8/2560) เรื่อง หลักเกณฑ+และวิธีการจ�ายค�าตอบแทนสําหรับผู$ท่ีได$รับการคัดเลือกเป7น
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหน�งอาจารย+ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ 

3.2 กฎหมาย ระเบียบและข(อบังคับท่ีเก่ียวข(องอ่ืนๆ 
3.2.1 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
3.2.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด$วยการหักเงินสะสม การเบิกจ�ายเงินสมทบ  

เงินชดเชยและการส�งเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข$าราชการ พ.ศ.2551 
3.2.3 ข$อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น  

พ.ศ.2560 
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 3.1.1 ข(อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด(วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง ค�าตอบแทน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558 
  ตามข$อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด$วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง ค�าตอบแทน 
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558 ประกาศ ณ วันท่ี 3 ตุลาคม 
2558 มีสาระสําคัญดังนี้ 
  1) ค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด$วย 
   (1) เงินเดือน รายละเอียดแสดงได$ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงอัตราเงินเดือนข้ันตํ่า-ข้ันสูงของระดับตําแหน�ง 
 

ประเภทตําแหน�ง ระดับตําแหน�ง 
ข้ันต่ํา 
(บาท) 

ข้ันสูง 
(บาท) 

1. ประเภทวิชาการ 2.1 อาจารย+ 
2.2 ผู$ช�วยศาสตราจารย+/อาจารย+ชํานาญการ 
2.3 รองศาสตราจารย+/อาจารย+เชี่ยวชาญ 
2.4 ศาสตราจารย+/อาจารย+เชี่ยวชาญพิเศษ 
2.5 ศาสตราจารย+ได$รับเงินเดือนข้ันสูง 

- 
- 
- 
- 
- 

59,450 
81,140 
95,940 
101,340 
104,720 

2. ประเภทสนับสนุน
(กลุ�มปฏิบัติงานเฉพาะ) 

3.1 ปฏิบัติการ 
3.2 ชํานาญการ 
3.3 ชํานาญการพิเศษ 
3.4 เชี่ยวชาญ 

- 
21,070 
31,000 
43,960 

34,230 
55,490 
74,320 
87,870 

3. ประเภทสนับสนุน
(กลุ�มปฏิบัติงานท่ัวไป) 

4.1 ปฏิบัติงาน 
4.2 ชํานาญงาน 
4.3 ชํานาญงานพิเศษ 

- 
14,270 
21,580 

26,740 
49,310 
69,770 

    
 
 
 
 

3.1 ข(อบังคับและประกาศท่ีเก่ียวข(องกับการได(รับเงินเดือนและค�าตอบแทน 
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   (2) เงินประจําตําแหน�ง รายละเอียดแสดงได$ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงอัตราเงินประจําตําแหน�งประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน 
 

ประเภทตําแหน�ง ระดับตําแหน�ง 
เงินประจําตําแหน�ง 

(บาท/เดือน) 
1. ประเภทวิชาการ 
ท่ีทําหน$าท่ีสอนและวิจัย 
ในระดับอุดมศึกษา 

1.1 ผู$ช�วยศาสตราจารย+ 
1.2 รองศาสตราจารย+ 
1.3 ศาสตราจารย+ 
1.4 ศาสตราจารย+รับเงินเดือนข้ันสูง 

5,600 
9,900 
13,000 
15,600 

2. ประเภทวิชาการ 
ท่ีทําหน$าท่ีสอนและวิจัย 
ในระดับตํ่ากว�าอุดมศึกษา 

2.1 อาจารย+ชํานาญการ 
2.2 อาจารย+เชี่ยวชาญ 
2.3 อาจารย+เชี่ยวชาญพิเศษ 

5,600 
9,900 
13,000 

3. ประเภทสนับสนุน 
กลุ�มปฏิบัติงานเฉพาะ 
(วิชาชีพเฉพาะ) 

3.1 ชํานาญการ 
3.2 ชํานาญการพิเศษ 
3.3 เชี่ยวชาญ 

3,500 
5,600 
9,900 

4. ประเภทสนับสนุน 
กลุ�มปฏิบัติงานเฉพาะ 
(เชี่ยวชาญเฉพาะ) 

4.1 ชํานาญการ 
4.2 ชํานาญการพิเศษ 
4.3 เชี่ยวชาญ 

- 
- 

9,900 
   
   3) ค�าตอบแทนอ่ืนๆให$เป7นไปตามหลักเกณฑ+ วิธีการและเง่ือนไขท่ี ก.บ.ม.กําหนด 
   4) สวัสดิการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด$วย 
   (1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
   (2) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
   (3) กองทุนพัฒนาและส�งเสริมทางด$านวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
   (4) กองทุนส�งเสริมการใช$ไมโครคอมพิวเตอร+ 
   (5) กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
   (6) กองทุนสวัสดิการสงเคราะห+ข$าราชการและลูกจ$าง 
   (7) โครงการสวัสดิการเงินกู$เพ่ือการเคหะสงเคราะห+ 
   (8) ท่ีพักอาศัย 
   (9) อ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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   5) สิทธิประโยชน+สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกอบด$วย 
   (1) สิทธิจากกองทุนประกันสังคม ได$แก� ค�ารักษาพยาบาลตนเอง กรณี
เจ็บปMวย ประสบอันตรายและคลอดบุตร (กรณีคลอดบุตรคู�สมรสของผู$ประกันตนชายจะได$รับสิทธิ
ด$วย) เงินช�วยเหลือบุตร เงินบําเหน็จหรือบํานาญกรณีชราภาพ และเงินช�วยพิเศษกรณีผู$ประกันตนถึง
แก�ความตาย เป7นต$น 
   (2) สิทธิในการสมัครเป7นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห+มหาวิทยาลัย 
   (3) การได$รับเครื่องราชอิสริยาภรณ+ 
   (4) สิทธิอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 3.1.2 ข(อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด(วยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพมากจากข(าราชการและลูกจ(างประจํา พ.ศ.2559 
  ตามข$อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด$วยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของ
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมากจากข$าราชการและลูกจ$างประจํา พ.ศ.2559  ประกาศ 
ณ วันท่ี 17 กันยายน 2559 มีสาระสําคัญดังนี้ 
  1) ให$พนักงานมหาวิทยาลัยได$รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพ่ิมอีกร$อยละ 40 จากอัตรา
เงินเดือนท่ีได$รับอยู�เดิมก�อนเปลี่ยนสถานภาพเป7นพนักงานมหาวิทยาลัย และหากมีเศษไม�ถึงสิบบาทให$
ปOดเป7นสิบบาท 
  2) เม่ือคํานวณอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยแล$ว ผู$ใดมีอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุสูงกว�าเงินเดือนข้ันสูง ตามบัญชีแนบท$ายข$อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด$วย
เงินเดือน เงินประจําตําแหน�ง ค�าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภท
สนับสนุน พ.ศ.2558 และท่ีแก$ไขเพ่ิมเติม ให$ผู$นั้นได$รับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุไม�เกินอัตราเงินเดือน
ข้ันสูงของระดับตําแหน�งนั้นๆ ท้ังนี้ ส�วนท่ีเกินข้ันสูงให$ได$รับเป7นเงินค�าตอบแทนพิเศษไปจนกว�าจะพ$น
สภาพจากการเป7นพนักงานมหาวิทยาลัย 
  3) กรณีท่ีมหาวิทยาลัยได$รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณ มิได$เป7นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเสนอของบประมาณสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย หรือกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเป7น
อ่ืน ให$มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงาน
มหาวิทยาลัยใหม� 
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3.1.3 ข(อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด(วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งบริหาร  
เงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ.2562 
  ตามข$อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด$วยเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งบริหาร     
เงินประจําตําแหน�งวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันท่ี            
6 กุมภาพันธ+ 2562 มีสาระสําคัญดังนี้ 
  1) เงินเดือน กําหนดไว$ดังนี้ 
   (1) กรณีแต�งต้ังจากบุคคลภายนอก ให$มีอัตราเงินเดือนอยู�ระหว�างอัตราดังนี้ 
    (1) อธิการบดี   ต้ังแต� 80,000 บาท ถึง 150,000 บาท 
    (2) รองอธิการบดี   ต้ังแต� 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท 
    (3) คณบดี    ต้ังแต� 50,000 บาท ถึง 100,000 บาท 
    (4) ผู$อํานวยการสถาบัน สํานักหรือท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืน 
                                  ท่ีมีฐานะเทียบเท�าส�วนงาน ต้ังแต� 40,000 บาท ถึง 80,000 บาท 
    (5) ผู$ช�วยอธิการบดี   ต้ังแต� 40,000 บาท ถึง 80,000 บาท 
   (2) กรณีแต�งต้ังจากผู$ปฏิบัติงานภายใน ให$ได$รับอัตราเงินเดือนและการเลื่อน
เงินเดือนตามตําแหน�งท่ีครองอยู� ตามข$อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด$วยเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน�ง ค�าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ.2558 และ
ข$อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด$วย เงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทบริหารท่ีดํารงตําแหน�งผู$ อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู$อํานวยการสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัย ผู$อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผู$อํานวยการกอง หัวหน$าสํานักงานคณบดี หัวหน$า
สํานักงานผู$อํานวยการสถาบัน และหัวหน$าผู$อํานวยการสํานัก หรือเทียบเท�า พ.ศ.2559 และท่ีแก$ไข
เพ่ิมเติม 
  2) เงินประจําตําแหน�งบริหาร กําหนดไว$ดังต�อไปนี้ 
   (1) อธิการบดี อัตราเดือนละ 100,000 บาท ท้ังนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนด
อัตราเงินประจําตําแหน�งบริหารเกินกว�าท่ีกําหนดไว$ได$ โดยพิจารณาจากความรู$ ความสามารถ 
ศักยภาพ และประสบการณ+ 
   (2) รองอธิการบดี อัตราเดือนละ 50,000 บาท 
   (3) คณบดี      
     กลุ�มท่ี 1 อัตราเดือนละ 50,000 บาท 
     กลุ�มท่ี 2 อัตราเดือนละ 45,000 บาท 
     กลุ�มท่ี 3 อัตราเดือนละ 40,000 บาท 
   



19 
 

   (4) ผู$อํานวยการสถาบัน สํานัก หรือท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�าส�วนงาน                                  
     กลุ�มท่ี 1 อัตราเดือนละ 45,000 บาท 
     กลุ�มท่ี 2 อัตราเดือนละ 40,000 บาท 
   (5) ผู$ช�วยอธิการบดี อัตราเดือนละ 25,000 บาท 
   (6) รองคณบดี อัตราเดือนละ 25,000 บาท 
   (7) รองผู$อํานวยการสถาบัน สํานัก หรือท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�าส�วน
งาน อัตราเดือนละ 25,000 บาท 
   (8) ผู$ช�วยคณบดี อัตราเดือนละ 12,500 บาท 
   (9) ผู$ช�วยผู$อํานวยการสถาบัน สํานัก หรือท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�าส�วน
งาน อัตราเดือนละ 12,500 บาท 
   (10) ผู$อํานวยการสํานักงานอธิการบดี อัตราเดือนละ 21,000 บาท 
   (11) ผู$อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผู$อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 
ผู$อํานวยการกอง ผู$อํานวยการกองบริหารงานคณะ ผู$อํานวยการกองบริหารงานสถาบัน สํานัก หรือท่ี
เรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�าส�วนงาน  
     กลุ�มท่ี 1 อัตราเดือนละ 16,000 บาท 
     กลุ�มท่ี 2 อัตราเดือนละ 14,000 บาท 
     กลุ�มท่ี 3 อัตราเดือนละ 12,000 บาท 
  3) เงินเดือน เงินประจําตําแหน�งบริหาร ตําแหน�งคณบดีและผู$อํานวยการสถาบัน 
สํานัก หรือท่ีเรียกชื่ออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�าส�วนงาน ท่ีแต�งต้ังจากบุคคลภายนอกให$เบิกจ�ายจาก
งบประมาณเงินรายได$ของส�วนงาน 
  4) เงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ และค�าตอบแทนเงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ 
ให$เป7นไปตามหลักเกณฑ+ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  5) พนักงานมหาวิทยาลัยผู$ ท่ีได$รับแต�งต้ังให$รักษาการแทนตําแหน�งบริหารตาม
ข$อบังคับนี้ในกรณีท่ีเป7นตําแหน�งว�าง และเป7นการปฏิบัติหน$าท่ีตามตําแหน�งดังกล�าว ให$ได$รับเงิน
ประจําตําแหน�งบริหารในอัตราท่ีกําหนดไว$ในข$อบังคับนี้ นับแต�วันท่ีเข$าปฏิบัติหน$าท่ีในตําแหน�งท่ีได$รับ
แต�งต้ังให$รักษาการแทน จนถึงวันท่ีพ$นจากการปฏิบัติหน$าท่ีดังกล�าว ท้ังนี้ หากได$รับเงินประจํา
ตําแหน�งบริหาร เงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทนเงินประจําตําแหน�งอ่ืนด$วย ให$ได$รับอย�างใดอย�าง
หนึ่งท่ีสูงกว�าเท�านั้น  
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  6) พนักงานมหาวิทยาลัยผู$ ท่ีได$รับแต�งต้ังให$รักษาการแทนตําแหน�งบริหารตาม
ข$อบังคับนี้ต�อเนื่องต้ังแต�หกสิบวันข้ึนไป ในตําแหน�งท่ีมีคนครองอยู� และผู$ท่ีครองตําแหน�งอยู�นั้นไม�
สามารถปฏิบัติหน$าท่ีของตําแหน�งหกสิบวันข้ึนไป ในตําแหน�งท่ีมีคนครองอยู� และผู$ท่ีครองตําแหน�งนั้น
ไม�สามารถปฏิบัติหน$าท่ีของตําแหน�งดังกล�าวได$ ให$ผู$รักษาการแทนตําแหน�งนั้นๆได$รับเงินประจํา
ตําแหน�งบริหารในอัตราท่ีกําหนดไว$ในข$อบังคับนี้ โดยให$ได$รับค�าตอบแทนนับแต�วันท่ีเข$าปฏิบัติหน$าท่ี
ในตําแหน�งท่ีได$รับแต�งต้ังให$รักษาการแทนจนถึงวันพ$นจากการปฏิบัติหน$าท่ีดังกล�าว โดยให$งดเบิก
จ�ายเงินประจําตําแหน�งบริหารสําหรับผู$ท่ีครองตําแหน�งนั้นๆ และหากได$รับเงินประจําตําแหน�งและ
ค�าตอบแทนเงินประจําตําแหน�งอ่ืนด$วย ให$ได$รับอย�างใดอย�างหนึ่งท่ีสูงกว�าเท�านั้น 
  7) พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารซ่ึงได$รับแต�งต้ังให$ดํารงตําแหน�งท่ีได$รับ
ค�าตอบแทนบริหาร และปฏิบัติหน$าท่ีของตําแหน�งนั้นไม�เต็มเดือนใด ให$ได$รับค�าตอบแทนบริหาร
สําหรับเดือนนั้นตามสัดส�วนจํานวนวันท่ีดํารงตําแหน�งและปฏิบัติหน$าท่ีของตําแหน�งดังกล�าว 
 
 3.1.4 ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 
8/2560) เรื่อง หลักเกณฑ�และวิธีการจ�ายค�าตอบแทนสําหรับผู(ท่ีได(รับการคัดเลือกพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน�งอาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ  
  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํามหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 
8/2560) เรื่อง หลักเกณฑ+และวิธีการจ�ายค�าตอบแทนสําหรับผู$ท่ีได$รับการคัดเลือกเป7นพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหน�งอาจารย+ ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ   
ประกาศ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2560 มีสาระสําคัญดังนี้ 
  1) พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยนสถานภาพมาจากข$าราชการ ตําแหน�งอาจารย+ท่ีมี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ให$ได$รับค�าตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท 
  2) พนักงานมหาวิทยาลัยผู$ใดได$รับคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน หลังจากวันท่ีได$รับ
การบรรจุและแต�งต้ัง วันท่ี ย$าย หรือวันท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป7นพนักงานมหาวิทยาลัย แล$วแต�กรณี ให$
ได$รับเงินค�าตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
   (1) กรณีท่ีได$รับการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ ให$ได$รับเงินค�าตอบแทนต้ังแต�
วันท่ีได$รับการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
   (2) กรณีท่ีได$รับการเพ่ิมวุฒิ ให$ได$รับค�าตอบแทนต้ังแต�วันท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก�อนวันท่ีรายงานตัวกลับเข$าปฏิบัติงาน ให$ได$รับ
ค�าตอบแทนต้ังแต�วันท่ีรายงานตัวกลับเข$าปฏิบัติงาน 
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  3) ให$มหาวิทยาลัยจ�ายเงินค�าตอบแทนตําแหน�งอาจารย+ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
ให$ได$รับค�าตอบแทนตําแหน�งอาจารย+ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก โดยมีระยะเวลาไม�เกิน 3 ปQ นับแต�
วันท่ีได$รับการบรรจุและแต�งต้ัง วันท่ี ย$าย หรือวันท่ีเปลี่ยนสถานภาพเป7นพนักงานมหาวิทยาลัย 
แล$วแต�กรณี 
  4) พนักงานมหาวิทยาลัยผู$ใดได$รับการแต�งต้ังให$ดํารงตําแหน�งผู$ช�วยศาสตราจารย+ข้ึน
ไปก�อนครบกําหนดระยะเวลาการได$รับเงินค�าตอบแทน ให$ผู$นั้นไม�ได$รับเงินค�าตอบแทนต้ังแต�วันท่ี
ได$รับการแต�งต้ังให$ดํารงตําแหน�งนั้น 
 
 
 3.2.1 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 
  พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพท่ีได$รับเงินบําเหน็จหรือเงินบําเหน็จรายเดือน 
ซ่ึงจะไม� มีสิทธิ ได$รับสวัสดิการจากรัฐในฐานะผู$รับบํานาญ ถือเป7นลูกจ$างและผู$ประกันตน            
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซ่ึงมีแนวปฏิบัติและมีสาระสําคัญดังนี้  
  1) ในการคํานวณค�าจ$างเพ่ือการออกเงินสมทบให$ถือเอาค�าจ$างท่ีคิดเป7นรายเดือนเป7น
เกณฑ+คํานวณ ในการคํานวณค�าจ$างท่ีมิใช�ค�าจ$างรายเดือนให$ถือว�าค�าจ$างท่ีลูกจ$างได$รับจริงในเดือนใด
เป7นค�าจ$างรายเดือนของเดือนนั้น  
  2) เพ่ือประโยชน+ในการนับระยะเวลาการส�งเงินสมทบของผู$ประกันตนให$ถือว�าเงิน
สมทบท่ีหักจากค�าจ$างท่ีจ�ายให$ลูกจ$างในเดือนใดเป7นการจ�ายเงินสมทบของเดือนนั้นและไม�ว�าเงิน
สมทบนั้นจะได$หักไว$หรือนําส�งเดือนละก่ีครั้ง ให$ถือว�าระยะเวลาในการจ�ายเงินสมทบเท�ากับหนึ่งเดือน 
  3) ให$ลูกจ$างซ่ึงมีอายุไม� ตํ่ากว�าสิบห$าปQบริบูรณ+และไม�เกินหกสิบปQบริบูรณ+เป7น
ผู$ประกันตน  
  4) ให$รัฐบาล นายจ$าง และผู$ประกันตน ออกเงินสมทบเข$ากองทุนเพ่ือการจ�าย
ประโยชน+ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปMวย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีคลอดบุตร
และออกเงินสมทบเข$ากองทุนเพ่ือการจ�ายประโยชน+ทดแทนในกรณีสงเคราะห+บุตร กรณีชราภาพ และ
กรณีว�างงาน ตามอัตราท่ีกําหนดดังตารางท่ี 3 
 
 
 
 
 
 

3.2 กฎหมาย ระเบียบและข(อบังคับท่ีเก่ียวข(องอ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 3 แสดงอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 

สิทธิประโยชน� 
อัตราเงินสมทบเปDนร(อยละ 
ของค�าจ(างของผู(ประกันตน 

ลูกจ$าง นายจ$าง รัฐบาล 
1. เงินสมทบเพ่ือการจ�ายประโยชน+ทดแทนกรณี
ประสบอันตรายหรือเจ็บปMวย ทุพพลภาพและตาย 

0.5 0.5 0.5 
 

2. เงินสมทบเพ่ือการจ�ายประโยชน+ทดแทนกรณี
คลอดบุตร สงเคราะห+บุตรและชราภาพ 

3 3 2 
 

3. เงินสมทบเพ่ือการจ�ายประโยชน+ทดแทน 
กรณีว�างงาน 

0.5 0.5 0.25 
 

รวม 5 5 2.75 
 
  5) ค�าจ$างข้ันตํ่าและข้ันสูงท่ีใช$เป7นฐานในการคํานวณเงินสมทบของผู$ประกันตนแต�ละ
คนให$เป7นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในการคํานวณเงินสมทบของผู$ประกันตนแต�ละคนสําหรับ
เศษของเงินสมทบท่ีมีจํานวนต้ังแต�ห$าสิบสตางค+ข้ึนไปให$นับเป7นหนึ่งบาท ถ$าน$อยกว�านั้นให$ปOดท้ิง ใน
กรณีท่ีผู$ประกันตนทํางานกับนายจ$างหลายรายให$คํานวณเงินสมทบจากค�าจ$างท่ีได$รับจากนายจ$างแต�
ละราย  
  6) ทุกครั้งท่ีมีการจ�ายค�าจ$าง ให$นายจ$างหักค�าจ$างของผู$ประกันตนตามจํานวนท่ีจะต$อง
นําส�งเป7นเงินสมทบในส�วนของผู$ประกันตน และเม่ือนายจ$างได$ดําเนินการดังกล�าวแล$วให$ถือว�า
ผู$ประกันตนได$จ�ายเงินสมทบแล$วต้ังแต�วันท่ีนายจ$างหักค�าจ$าง 
   
 3.2.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด(วยการหักสะสม การเบิกจ�ายเงินสมทบ เงินชดเชย
และการส�งเงินเข(ากองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการ พ.ศ.2551 
  พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพท่ีประสงค+เป7นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข$าราชการต�อเนื่อง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด$วยการหักเงินสะสม การเบิกจ�ายเงินสมทบ เงิน
ชดเชยและการนําส�งเงินเข$ากองทุนบําเหน็จบํานาญข$าราชการ พ.ศ.2551 ซ่ึงมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1) ให$มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากสมาชิกส�งเข$ากองทุนทุกครั้งท่ีมีการจ�ายเงินเดือน  
  2) ให$มหาวิทยาลัยเบิกเงินสมทบให$แก�สมาชิกท่ีส�งเงินสะสมและเบิกเงินชดเชยเพ่ือส�ง
เข$ากองทุนให$แก�สมาชิกพร$อมกับการเบิกเงินเดือน 
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  3) กรณีสมาชิกไม�มีสิทธิได$รับเงินเดือนในเดือนใด มิให$หักเงินสะสม เบิกเงินสมทบและ
เงินชดเชยให$แก�สมาชิกผู$นั้น 
  4) กรณีสมาชิกได$รับเงินเดือนไม�เต็มจํานวนในเดือนใด ให$มหาวิทยาลัยหักเงินสะสม 
เบิกเงินสมทบ และเงินชดเชย ตามส�วนแห�งเงินเดือนท่ีสมาชิกได$รับก�อนหักภาษี 
  5) กรณีสมาชิกมีสิทธิได$รับเงินเดือนย$อนหลัง หรือได$รับเงินเดือนสูงข้ึนย$อนหลัง      
ให$หักเงินสะสม และเบิกเงินสมทบ เงินชดเชย ในอัตราท่ีกําหนดตามจํานวนเงินเดือนตกเบิกท่ีสมาชิก
ได$รับก�อนหักภาษี เพ่ือส�งเข$ากองทุนพร$อมกับการเบิกเงินเดือน 
 
 3.2.3 ข(อบังคับกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ.2560 
  พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพท่ีไม�เป7นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข$าราชการ และประสงค+สมัครเป7นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามข$อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ.2560 ซ่ึงมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  1) ให$มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากค�าจ$างท่ีมหาวิทยาลัยจ�ายให$แก�สมาชิกในอัตราร$อย
ละ 3 สูงสุดไม�เกินร$อยละ 15 ของค�าจ$าง 
  2) มหาวิทยาลัยจะต$องเงินสมทบเข$ากองทุนในวันเดียวกันกับท่ีสมาชิกจ�ายเงินสะสม
เข$ากองทุนในอัตราร$อยละ 3 ของค�าจ$าง 
  3) มหาวิทยาลัยจะต$องนําส�งเงินสะสมและเงินสมทบเข$ากองทุนภายในวันท่ี 3 วันทํา
การนับแต�วันท่ีมีการจ�ายค�าจ$าง ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยส�งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข$ากองทุนล�าช$ากว�า
วันท่ีกําหนดไว$ดังกล�าว ให$มหาวิทยาลัยจ�ายเงินเพ่ิมให$แก�กองทุนในอัตราร$อยละ 5 ต�อเดือนของ
จํานวนเงินสะสมและเงินสมทบท่ีส�งล�าช$าและให$เป7นเงินผลประโยชน+ของกองทุน 
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บทที่  4 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เทคนิคการปฏิบัติงาน และกรณีศึกษา 

 
การ เ บิกจ� ายเ งินเ ดือนและค� าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลั ย เปลี่ ยนสถานภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น ซ่ึงผู(จัดทําคู�มือมีหน(าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังกล�าว ต้ังแต�ป. พ.ศ.2558
เป3นต(นมา ทําให(มีประสบการณ5ในการคิดวิเคราะห5และสังเคราะห5ข(อมูล โดยมีการดําเนินการตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงเทคนิคการปฏิบัติงานและกรณีศึกษา ดังนี้ 

 
 
      4.1.1 กระบวนการเบิกจ!ายเงินเดือนและค!าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย 

เปล่ียนสถานภาพท่ีแสดงด+วยผังกระบวนงาน (Flow Chart) 
   การเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ  

มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีกระบวนการดังนี้ 
ตารางท่ี 4 แสดงผังกระบวนงานข้ันตอนการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน 
ลําดับ

ท่ี 
ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู+รับผิดชอบ 

1.   กองทรัพยากรบุคคลจัดทําคําส่ัง 
ท่ีเกี่ยวข(องกับพนักงานมหาวิทยาลัย
เปล่ียนสถานภาพ และส�งให(กองคลัง 

กองทรัพยากร
บุคคล 

2.  วันท่ี 1-10 
ของเดือน 

กองคลังรับคําส่ังในระบบ DMS 
และส�งเอกสารคําส่ังให(ผู(ปฏิบัติงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 
 

สโรชา ดรประชุม 
 

3.  
 

วันท่ี 1-10 
ของเดือน 

ตรวจสอบความถูกต(อง เช�น ช่ือ-
สกุล, ตําแหน�ง, ระดับตําแหน�ง, 
จํานวนเงิน และวันท่ีมีผลของคําส่ัง 
 
 

นภัสสร มงคลกุล 

4. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วันท่ี 11-15 
ของเดือน 
 
 
 
 
 
 

1.คํานวณจํานวนเงินท่ีจะเบิกจ�าย 
ตามวันท่ีมีผลของคําส่ัง 
2.จัดทํารายละเอยีดการเบิกจ�ายเงิน
ในโปรแกรม excel ดังน้ี 
-กรณีประจําเดือน ได(แก� การ
เปล่ียนแปลงประจําเดือน เช�น  
เบิกเพิ่ม(+)เบิกลด (-) เป3นต(น 
 

นภัสสร มงคลกุล 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต(น 

กองคลังรับคําส่ัง 
จากกองทรัพยากรบุคคล 

ตรวจสอบ 

คํานวณเงิน 
และจัดทํารายละเอียด 
ประกอบการเบิกจ�าย 

1 

ไม�ถูกต(อง 

ถูกต(อง 

4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
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ลําดับ
ท่ี 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู+รับผิดชอบ 

 
 
 

วันท่ี 11-15 
ของเดือน 

-กรณีตกเบิก ได(แก� การมีคําส่ังให(
ได(รับเงินย(อนหลัง เป3นต(น 
3.จัดชุดเอกสารเบิกจ�าย  
โดยแนบคําส่ังประกอบรายละเอียด
การเบิกจ�ายเงินแต�ละประเภท 

นภัสสร มงคลกุล 

 
5. 
 

 
 
 

วันท่ี 11-15 
ของเดือน 

1.บันทึกข(อมูลประวัติบุคคล 
2.บันทึกข(อมูลเงินเดือนและ
ค�าตอบแทน(ประจําเดือนและตกเบิก) 

3.บันทึกข(อมูลสมาชิกกองทุนฯ 

นภัสสร มงคลกุล 

6.  
 
 

วันท่ี 11-15 
ของเดือน 

1.บันทึกข(อมูลภาษีหัก ณ ท่ีจ�าย, 
เงินยืม, เงินเบิกเกินส�งคืน เป3นต(น  
2.บันทึกข(อมูลการหกัชําระหน้ีบุคคล
ท่ีสาม 

พิชญา ทองรักษ5 
สุทัตตา กันทะวาด 

7. 
 
 
 

 
 
 

วันท่ี 16-20
ของเดือน 

1.ประมวลผลรายรับ-รายจ�าย 
ในระบบ KKUFMIS  
2.ตรวจสอบรายงานรายรับ-รายจ�าย 
ประจําเดือน 

นภัสสร มงคลกุล 
พิชญา ทองรักษ5 
สุทัตตา กันทะวาด 

8.  
 

วันท่ี 16-20
ของเดือน 

1.จัดทําบันทึกข(อความขออนุมัติ 
ใช(เงินและเบิกจ�ายเงิน  
2.เสนอต�อรองอธิการบดีที่มีอาํนาจ
อนุมัติ 

นภัสสร มงคลกุล 
ธวัชชัย สุดวิลัย 
 
 

9. 
 

 

 วันท่ี 16-20
ของเดือน 

ตรวจสอบบันทึกข(อความ 
ว�าได(รับการอนุมัติหรือไม� 

ธวัชชัย สุดวิลัย 
 

10.  
 
 

วันท่ี 16-20
ของเดือน 

1.บันทึกสรุปข(อมูลรายรับ-รายจ�าย  
ใน Google Drive 
2.จัดทําเอกสารประกอบการจ�ายเงิน
ให(กับเจ(าหน้ีต�างๆ 

นภัสสร มงคลกุล 
พิชญา ทองรักษ5 
สุทัตตา กันทะวาด 

11.  วันท่ี 21-22
ของเดือน 

1.บันทึกผูกพันและเบกิจ�าย
งบประมาณ 
2.อนุมัติผูกพันและเบิกจ�าย
งบประมาณ 

นภัสสร มงคลกุล 
 
 
 

12.  
 
 
 

วันท่ี 23-24
ของเดือน 

ส�งเอกสารประกอบการเบิกจ�ายเงิน 
ให(กลุ�มจัดทําใบจ�าย และส�งเอกสาร
ต�อให(งานการเงินเพื่อดําเนินการโอน
เงินต�อไป  
 

นภัสสร มงคลกุล 
 
 

1 

บันทึกข(อมูลด(านรายรับ 

ลงในระบบ KKUFMIS 

ประมวลผล 

รายรับ-รายจ�าย 

บันทึกข(อมูลด(านรายจ�าย 

ลงในระบบ KKUFMIS 

เสนอขออนุมัติใช(และเบิกจ�ายเงิน 

ตรวจสอบ 

บันทึกผูกพันและเบิกจ�าย
งบประมาณ ในระบบ KKUFMIS 

บันทึกข(อมูลสรุปรายรับ-รายจ�าย
ประจําเดือน ใน Google Drive 

ส�งเอกสารประกอบการเบิกจ�าย 

ให(กลุ�มงานท่ีรับผิดชอบ 

ส้ินสุดกระบวนงาน 

ไม�ถูกต(อง 

ถูกต(อง 

ไม�อนุมัต ิ

อนุมติั 
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        4.1.2 การอธิบายข้ันตอนการเบิกจ!ายเงินเดือนและค!าตอบแทนพนักงาน
มหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 

      การเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ�มเปลี่ยน 
สถานภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก�น สามารถอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 5 แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานและคําอธิบาย 
ข้ันตอน คําอธิบาย 

1 กองทรัพยากรบุคคลจัดทําคําสั่งท่ีเก่ียวข(องกับพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
ได(แก� การบรรจุแต�งต้ัง, การแต�งต้ังให(ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน, การปรับอัตราเงินเดือน, การ
ให(ได(รับเงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทน, การเลื่อนข้ันเงินเดือน, การแก(ไขคําสั่งการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน, การลาศึกษา ฝ[กอบรม และเพ่ิมพูนความรู(ทางวิชาการ รวมไปถึงการ
ลาออกจากราชการ และการลงโทษทางวินัย  

2 กองทรัพยากรบุคคลส�งเอกสารคําสั่งให(กองคลัง โดยเจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบของกองคลัง
จะดําเนินการลงรับเอกสารในระบบ DMS และส�งเอกสารคําสั่งให(กับผู(รับผิดชอบต�อไป 

3 เจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต(องของรายละเอียดคําสั่ง ได(แก� ชื่อ-สกุล, 
สังกัด, ตําแหน�ง, ระดับตําแหน�ง, จํานวนเงิน และวันท่ีมีผลของคําสั่ง หากรายละเอียดใน
คําสั่งไม�ถูกต(อง จะต(องแจ(งต�อกองทรัพยากรบุคคลดําเนินการแก(ไขคําสั่ง 

4 เจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบ คํานวณเงินท่ีจะเบิกจ�ายของเงินเดือนและค�าตอบแทนทุกประเภท 
ตามวันท่ีคําสั่งมีผล และจัดทําแบบฟอร5มรายละเอียดการเบิกจ�ายเงิน  
โดยใช(โปรแกรม excel พร(อมท้ังตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเบิกจ�ายให(ถูกต(อง ดังนี้ 
- กรณีประจําเดือน ได(แก� การเปลี่ยนแปลงเบิกเพ่ิม(+)เนื่องจากมีคําสั่งให(ได(รับเงินเพ่ิม 
หรือการเบิกลด(-)เนื่องจากการลาออก, ถึงแก�กรรม หรือสิ้นสุดการได(รับเงิน เป3นต(น 
- กรณีตกเบิก ได(แก� การมีคําสั่งให(ได(รับเงินเดือนและค�าตอบแทนย(อนหลัง เป3นต(น 

5 เจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบ บันทึกข(อมูลด(านรายรับลงในระบบ KKUFMIS ดังนี้ 
1) ข(อมูลประวัติบุคคล ได(แก� ชื่อ-สกุล, เลขบัตรประชาชน, ประเภทบุคลากร, หน�วยงาน
ท่ีสังกัด, วันท่ีบรรจุ, วันท่ีพ(นสภาพ, สาเหตุการพ(นสภาพ และเลขบัญชีธนาคารสําหรับ
โอนเงินเดือน เป3นต(น 
2) ข(อมูลเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทน กรณีเบิกจ�ายประจําเดือน ได(แก� 
เงินเดือน, เงินประจําตําแหน�งทางบริหาร, เงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ, เงินประจํา
ตําแหน�งทางวิชาชีพเฉพาะ, เงินประจําตําแหน�งเชี่ยวชาญ, เงินค�าตอบแทนเท�ากับเงิน
ประจําตําแหน�ง, เงินค�าตอบแทนรายเดือน, เงินค�าตอบแทนพิเศษเต็มข้ัน และเงิน
ค�าตอบแทนอาจารย5ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เป3นต(น 
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ข้ันตอน คําอธิบาย 
3) ข(อมูลการเป3นสมาชิกกองทุน ได(แก� สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการ (กบข.), 
สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น และสมาชิกกองทุน
ประกันสังคม 
4) ข(อมูลเงินเดือนและค�าตอบแทน และการหักเงินสะสมสมาชิกกองทุนต�างๆ  
ในกรณีตกเบิกย(อนหลังจะบันทึกเป3นรายการปรับปรุงรายรับ-รายจ�ายทางเงินเดือน 
เนื่องจากเป3นรายการท่ีไม�ได(เบิกจ�ายประจํา 

6 เจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบ บันทึกข(อมูลด(านรายจ�ายลงในระบบ KKUFMIS ดังนี้ 
1) ภาษีเงินได(หัก ณ ท่ีจ�าย 
2) เงินยืมเงินรายได(มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
3) ค�าน้ํา, ค�าไฟฟ̀าและค�าขยะของบุคลากรท่ีพักอาศัยในมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
4) ค�าหุ(นและเงินกู(สหกรณ5ออมทรัพย5มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
5) เงินกู(ธนาคารออมสินและเงินกู(ธนาคารอาคารสงเคราะห5 
6) รายจ�ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข(อง 

7 เจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบ ประมวลผลรายรับ-รายจ�ายในระบบ KKUFMIS และพิมพ5รายงาน
รายรับ-รายจ�ายประจําเดือน หากข(อมูลไม�ถูกต(องจะต(องแก(ไขข(อมูลด(านรายรับ หรือด(าน
รายจ�าย พร(อมท้ังประมวลผลรายรับ-รายจ�ายใหม� เม่ือข(อมูลถูกต(องแล(ว จึงดําเนินการ
ข้ันตอนต�อไป 

8 เจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบ จัดทําบันทึกข(อความขออนุมัติใช(และเบิกจ�ายเงิน พร(อมท้ังแนบ
เอกสารประกอบการเบิกจ�าย เพ่ือเสนอต�อรองอธิการบดีผู(มีอํานาจอนุมัติ 

9 เจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบ ตรวจสอบการอนุมัติเบิกจ�ายในเอกสารให(มีความถูกต(องครบถ(วน 
หากเอกสารยังไม�ได(รับการอนุมัติ จะต(องดําเนินการประสานเจ(าหน(าท่ีท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือให(
เอกสารเบิกจ�ายได(รับการอนุมัติถูกต(องครบถ(วนจากผู(มีอํานาจอนุมัติ 

10 เจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบ บันทึกข(อมูลสรุปรายรับ-รายจ�ายประจําเดือนลงในไฟล5ท่ีกําหนดไว(
ใน Google Drive พร(อมท้ังจัดทําเอกสารประกอบการจ�ายเงินให(กับเจ(าหนี้ต�างๆ 

11 เจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบ บันทึกผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณในระบบ KKUFMIS ตาม
รหัสงบประมาณ, กิจกรรม, โครงการและรายการรายจ�ายต�างๆ พร(อมท้ังอนุมัติผูกพัน
งบประมาณ และพิมพ5รายงานผูกพันและเบิกจ�ายแนบกับชุดเอกสาร ซ่ึงจํานวนเงินท่ี
ผูกพันและเบิกจ�ายกับชุดเอกสารเบิกจ�ายจะต(องมีความถูกต(องตรงกัน 

12 เจ(าหน(าท่ีท่ีรับผิดชอบ ส�งเอกสารการเบิกจ�ายให(กลุ�มจัดทําใบสั่งจ�าย เพ่ือทําใบสั่งจ�ายเงิน
ให(กับเจ(าหนี้ และกลุ�มโอนเงินจะดําเนินการโอนเงินให(กับเจ(าหนี้ ตามวันท่ีกําหนด 
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      4.1.3 รายละเอียดข้ันตอนการเบิกจ!ายเงินเดือนและค!าตอบแทนพนักงาน

มหาวิทยาลัยเปล่ียนสถานภาพ 
  1) รับเอกสารคําสั่งจากกองทรัพยากรบุคคล และตรวจสอบข(อมูลดังนี้ 
   1.1 ตรวจสอบเรื่องของคําสั่ง ได(แก� การบรรจุแต�งต้ัง, การลาออกจากราชการ, การ
ปรับอัตราเงินเดือน, การแต�งต้ังให(ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน, การให(ได(รับค�าตอบแทนต�างๆ, การตัดโอน
อัตรา, การลาศึกษา ฝ[กอบรมและเพ่ิมพูนความรู(ทางวิชาการ การลากิจ การลาคลอด รวมท้ังการ
ลงโทษทางวินัย เป3นต(น 
   1.2 ตรวจสอบชื่อ-สกุล, ตําแหน�งและคณะ/หน�วยงานท่ีสังกัด 
   1.3 ตรวจสอบจํานวนเงิน และวันท่ีมีผลของคําสั่ง เช�น ตัวอย�างคําสั่งให(พนักงาน
มหาวิทยาลัยลาออกจากงาน ดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงตัวอย�างคําสั่งให(พนักงานมหาวิทยาลัยลาออกจากงาน 
  การตรวจสอบรายละเอียดในคําสั่งดังภาพท่ี 1 หากพบว�าข(อมูลในคําสั่งไม�ถูกต(อง 
จะต(องแจ(งต�อกองทรัพยากรบุคคลให(ดําเนินการตรวจสอบและแก(ไขคําสั่งให(ถูกต(อง เพ่ือท่ีจะใช(เป3น
เอกสารแนบประกอบการเบิกจ�ายเงินต�อไป  

1.ตรวจสอบเร่ืองของคําสั่ง 

2.ตรวจสอบช่ือ-สกุล, ตําแหน!ง, 
หน!วยงานสังกัด และจํานวนเงิน 

3.ตรวจสอบวันท่ีมีผลของคําสั่ง 
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  2) จัดทํารายละเอียดประกอบการเบิกจ�ายเพ่ือแสดงการคํานวณเงินท่ีจะเบิกจ�ายใน
โปรแกรม Microsoft excel ท้ังกรณีเบิกจ�ายประจําเดือนและกรณีตกเบิก พร(อมกับแนบคําสั่งท่ี
เก่ียวข(อง ดังนี้ 
   2.1 รายละเอียดการเบิกจ�ายกรณีประจําเดือน ได(แก� รายละเอียดการเบิกจ�าย
เงินเดือนและค�าตอบแทนตามประเภทรายการรายจ�ายต�างๆ ซ่ึงจะแสดงการเบิกจ�ายรายบุคคล รวมท้ัง
แสดงการเปลี่ยนแปลงรายการเบิกเพ่ิม ในกรณีท่ีในคําสั่งระบุให(ได(รับเงินเดือนและค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 
เช�น การบรรจุแต�งต้ัง การปรับอัตราเงินเดือน การแต�งต้ังให(ดํารงตําแหน�งสูงข้ึน เป3นต(น พร(อมท้ัง
แสดงรายการเบิกลด หรืองดเบิกในกรณีท่ีมีคําสั่งให(ลาออกจากราชการ หรือกรณีลาศึกษา ลาคลอด ท่ี
จะต(องงดเบิกตามระเบียบ โดยเบิกลดตามรายละเอียดและวันท่ีระบุในคําสั่ง โดยสามารถแสดง
ตัวอย�างจัดทํารายละเอียดการเบิกจ�ายเงินเดือนประจําเดือน ดังภาพท่ี 2 
 

 
   

ภาพท่ี 2 แสดงการจัดทํารายละเอียดการเบิกจ�ายเงินเดือนกรณีประจําเดือน 
    
 
 
 

3.แสดงการคํานวณเงินท่ีจะเบิกจ!าย
ประจําเดือน ตามวันท่ีระบุในคําสั่ง 

5.แสดงจํานวนเงินรวมท่ีจะ
เบิกจ!ายประจําเดือนท้ังสิ้น 

4.แสดงสาเหตุการเปลี่ยนแปลง
เบิกเพ่ิมหรือเบิกลดตามคําสั่ง 

1.แสดงการรายการเบิกจ!ายเงินเดือน 
และค!าตอบแทนประเภทต!างๆ ประจําเดือน 
เปDนรายบุคคล แยกตามประเภทรายจ!าย  

2.แสดงการเปลี่ยนแปลงเบิกเพ่ิมหรือเบิกลด 
ตามรายละเอียดของคําสั่ง 
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   การจัดทํารายละเอียดการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนกรณีประจําเดือน      
ซ่ึงแสดงรายการต�างๆ ดังภาพท่ี 2 ผู(รับผิดชอบจะต(องจัดทํารายละเอียดของการเบิกจ�ายเงินทุก
ประเภท แยกตามประเภทรายการรายจ�าย เช�น เงินเดือน, เงินประจําตําแหน�งบริหารมีวาระ, เงิน
ประจําตําแหน�งบริหารไม�มีวาระ, เงินประจําตําแหน�งวิชาการ, ค�าตอบแทนเท�ากับเงินประจําตําแหน�ง, 
ค�าตอบแทนปริญญาเอก เป3นต(น รวมท้ังมีการตรวจสอบการคํานวณเงินตามวันท่ีมีผลของคําสั่ง 
ตรวจสอบจํานวนคนและจํานวนเงินเบิกจ�ายรวมท้ังสิ้นให(มีความถูกต(อง 
   2.2 รายละเอียดการเบิกจ�ายกรณีตกเบิก ได(แก� รายละเอียดการเบิกจ�ายเงินเดือน
และค�าตอบแทนเนื่องจากมีคําสั่งให(ได(รับเงินย(อนหลัง ซ่ึงจะแสดงการเบิกเพ่ิมส�วนต�างระหว�างอัตรา
เดิมและอัตราใหม� โดยคํานวณเบิกจ�ายต้ังแต�วันท่ีคําสั่งมีผลจนถึงวันสุดท(ายก�อนท่ีจะเข(าเบิกจ�ายกรณี
ประจําเดือน โดยสามารถแสดงตัวอย�างจัดทํารายละเอียดการเบิกจ�ายเงินเดือนตกเบิก ดังภาพท่ี 3 
 

ภาพท่ี 3 แสดงการจัดทํารายละเอียดการเบิกจ�ายเงินเดือนกรณีตกเบิก 
 
   การจัดทํารายละเอียดการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนกรณีตกเบิก ซ่ึงแสดง
รายการต�างๆ ดังภาพท่ี 3 ผู(รับผิดชอบจะต(องจัดทํารายละเอียดของการเบิกจ�ายเงินตกเบิก แยกตาม
ประเภทรายการรายจ�าย เช�น ตกเบิกเงินเดือน, ตกเบิกเงินประจําตําแหน�งวิชาการ, ตกเบิกเงิน
ค�าตอบแทนรายเดือน, ตกเบิกค�าตอบแทนอาจารย5ผู(มีคุณวุฒิปริญญาเอก เป3นต(น และต(องตรวจสอบ
การคํานวณเงินตามวันท่ีมีผลของคําสั่งให(มีความครบถ(วนและถูกต(อง 
 
 

1.แสดงรายละเอียดเดือนท่ีตกเบิก  
และประเภทเงินท่ีตกเบิก เช!น เงินเดือน 

2.แสดงรายละเอียดช่ือ-สกุล, คําสั่งท่ีตกเบิก,  
ระยะเวลาคํานวณตกเบิกต้ังแต!-ถึง, รวมจาํนวนเงินตกเบิก 

3.กรณีท่ีเปDนสมาชิกกองทุนสํารองเลีย้งชีพ  
จะต+องหักเงินสะสมและสะสมเพ่ิมเพ่ือนําส!งกองทุน 

จากเงินเดือนตกเบิก 

4.รวมจํานวนเงินตกเบิก, เงินสะสมและสะสมเพ่ิมกองทุนตกเบิก
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  3) บันทึกข(อมูลด(านรายรับ ลงในระบบเงินเดือนและค�าตอบแทน KKUFMIS ดังนี้ 
   3.1 เข(าสู�ระบบ KKUFMIS โดยกรอกข(อมูลรหัสผู(ใช(งานและรหัสผ�าน และคลิก 
Logon เพ่ือเข(าสู�ระบบ ดังภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงการ Logon เข(าระบบ KKUFMIS 

 
   ระบบ KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System) เป3นโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ5พึงรับ - พึงจ�าย 
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต(นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.กรอกข+อมูลรหัสผู+ใช+งาน, รหัสผ!าน, 
มหาวิทยาลยั และหน!วยงาน 

2.คลิก Logon 
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  3.2 บันทึกข(อมูลประวัติบุคคล โดยคลิกเลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก�น>กลุ�มการเงิน>
ระบบเงินเดือนและค�าตอบแทน>รายการประจําวัน>ประวัติบุคคล ดังภาพท่ี 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 แสดงเมนูประวัติบุคคล 
   การบันทึกข(อมูลประวัติบุคคล ได(แก� เลขบัตรประชาชน, คํานําหน(า, ชื่อ-สกุล, รหัส
พนักงาน, วันท่ีบรรจุ, ประเภทบุคลากร, รหัสหน�วยงาน, รหัสสถานท่ีทํางาน, รหัสธนาคาร, รหัสสาขา, 
เลขบัญชีธนาคาร และวิธีการจ�ายเงิน (TR=เงินโอน) เม่ือบันทึกรายละเอียดต�างๆและตรวจสอบความ
ถูกต(องเรียบร(อยแล(ว จึงคลิก        เพ่ือบันทึกข(อมูล ดังภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงการบันทึกข(อมูลประวัติบุคคล 

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

คลิกเมนู ประวัติบุคคล 
 

1.กรอกข+อมูลเลขบัตรประชาชนและช่ือ-สกุล 
 

2.กรอกข+อมูลรหัสพนักงาน,  
วันท่ีบรรจุ, ประเภทบุคลากร, 

หน!วยงาน 

3.กรอกข+อมูลรหัสธนาคาร,  
รหัสสาขา, เลขบัญชีธนาคาร 

และวิธีการจ!ายเงิน 
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   3.3 บันทึกข(อมูลเงินเดือนและค�าตอบแทนกรณีประจําเดือน โดยคลิกเลือกเมนู>
ข(อมูลเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งและค�าจ(างประจํา>ข(อมูลเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งและค�าจ(าง
ประจํา ดังภาพท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 แสดงเมนูข(อมูลเงินเดือน เงินประจําตําแหน�งและค�าจ(างประจํา 
   การบันทึกข(อมูลเงินเดือนและค�าตอบแทนต�างๆกรณีประจําเดือน เริ่มจากการระบุ
ประเภทบุคลากร เลือกรหัสบุคลากรท่ีต(องการบันทึก จากนั้นคลิกเลือกรหัสเงินได(-รายการหักตาม
ประเภทของเงินเดือนและค�าตอบแทนต�างๆท่ีได(กําหนดไว(ในระบบ เม่ือตรวจสอบความถูกต(อง
เรียบร(อยแล(วจึงคลิก         เพ่ือบันทึกข(อมูล ดังภาพท่ี 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 แสดงการบันทึกข(อมูลเงินเดือนและค�าตอบแทนรายบุคคล 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

คลิกเมนู ข+อมูลเงินเดือน  
เงินประจําตําแหน!งและค!าจ+างประจํา 

 

1.ระบุประเภทบุคลากรและ 
ระบุรหัสบุคลากร 

2.กรอกข+อมูลเงินได+ตามรหัสรายการต!างๆ  
กรอกเลขท่ีคําสั่ง, วนัท่ีคําสั่งและจาํนวนเงิน 
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   3.4 บันทึกปรับปรุงข(อมูลสมาชิกกองทุน โดยคลิกเมนู>ข(อมูลการเป3นสมาชิก
กองทุน>บันทึก-ปรับปรุงข(อมูลสมาชิกกองทุน ดังภาพท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 แสดงเมนูบันทึกปรับปรุงข(อมูลสมาชิกกองทุน 
   การบันทึกปรับปรุงข(อมูลสมาชิกกองทุน เริ่มจากการระบุประเภทบุคลากร และ
เลือกรหัสบุคลากรท่ีต(องการบันทึก จากนั้นคลิกเลือกรหัสกองทุนตามประเภทท่ีได(กําหนดไว(ในระบบ 
ซ่ึงประกอบด(วย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และกองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการ 
พร(อมท้ังใส�ข(อมูลวันท่ีสมัคร เม่ือตรวจสอบความถูกต(องเรียบร(อยแล(ว จึงคลิก         เพ่ือบันทึกข(อมูล 
ดังภาพท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 แสดงการบันทึก-ปรับปรุงข(อมูลสมาชิกกองทุน 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

คลิกเมนู บันทึก-ปรับปรุง
ข+อมูลสมาชิกกองทุน 

 

1.ระบุประเภทบุคลากรและ 
ระบุรหัสบุคลากร 

2.กรอกรหัสบุคลากร, รหัสกองทุน ได+แก! กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
กองทุนประกันสังคม และกองทุนบําเหนจ็บํานาญข+าราชการ  

พร+อมกับระบุวันท่ีเร่ิมเปDนสมาชิกกองทุน 
3.ระบบจะแสดงช่ือกองทุน 



35 
 

   3.5 บันทึกข(อมูลเงินเดือนและค�าตอบแทนต�างๆกรณีตกเบิก จะบันทึกท่ีเมนู>
รายการรับ-จ�ายทางเงินเดือน>บันทึกปรับปรุงเงินได(-รายการหักทางเงินเดือน เนื่องจากเป3นการ
เบิกจ�ายเฉพาะเดือน ดังภาพท่ี 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 แสดงเมนูบันทึก-ปรับปรุงเงินได(-รายการหักทางเงินเดือน 
   บันทึกข(อมูลเงินเดือนและค�าตอบแทนต�างๆกรณีตกเบิก เริ่มจากการระบุป. และระบุ
งวดการจ�ายเงิน และเลือกรหัสบุคลากรท่ีต(องการบันทึกเงินตกเบิก จากนั้นคลิกเลือกรหัสเงินได(-
รายการหักท่ีเป3นเงินตกเบิก พร(อมกับกรอกข(อมูลรายละเอียดการตกเบิกหรือหมายเหตุและจํานวน
เงิน เม่ือตรวจสอบข(อมูลถูกต(องแล(วจึงคลิก         เพ่ือบันทึกข(อมูล ดังภาพท่ี 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12 แสดงการบันทึกข(อมูลเงินตกเบิก 

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

คลิกเมนู บันทึก-ปรับปรุงเงินได+-
รายการหักทางเงินเดือน 

 

1.ระบุปP, งวดการจ!ายเงิน,  
รหัสบุคลากร 

2.กรอกรหัสเงินตกเบิก, รายละเอียดการเบิกเงินตกเบิก,  
วันท่ีกรอกข+อมูล และจํานวนเงินตกเบิก 

3.ระบบจะแสดงช่ือเงินได+-รายการหัก 
ของรหัสเงินตกเบิก 
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  4) บันทึกข(อมูลด(านรายจ�ายลงในระบบ KKUFMIS ดังนี้ 
   4.1 กรณีบันทึกข(อมูลรายจ�ายเป3นรายบุคคล โดยคลิกเมนู>รายการรับ-จ�ายทาง
เงินเดือน>บันทึกปรับปรุงเงินได(-รายการหักทางเงินเดือน จากนั้นเลือกป. เลือกงวดการจ�ายเงิน และ
เลือกรหัสบุคลากรท่ีต(องการบันทึกรายจ�ายต�างๆ จากนั้นคลิกเลือกรหัสเงินได(-รายการหักของรายจ�าย
แต�ละประเภท ใส�เลขท่ีสัญญาหรือหมายเหตุ จากนั้นกรอกข(อมูลจํานวนเงินและตรวจสอบความ
ถูกต(องแล(วจึงคลิกไอคอน        เพ่ือบันทึกข(อมูล ดังภาพท่ี 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 13 แสดงการบันทึกข(อมูลรายจ�ายรายบุคคล 

 
   การบันทึกรายจ�ายรายบุคคล เหมาะกับการบันทึกข(อมูลท่ีมีปริมาณน(อย จํานวนคน
และจํานวนเงินไม�มากนัก ซ่ึงจะเป3นการบันทึกและแก(ไขข(อมูลเป3นรายคน เช�น การบันทึกรายการหัก
เงินยืมแทนเงินเดือน การบันทึกรายการหักเงินเพ่ือส�งคืนเงินท่ีเบิกล�วงล้ํา เป3นต(น  
   
 
 
 
 
 
 
 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX 

1.ระบุปP, งวดการจ!ายเงิน,  
รหัสบุคลากร 

2.กรอกรหัสเงินได+-รายการหักของรายจ!าย 
แต!ละประเภท กรอกเลขท่ีสัญญาหรือหมายเหตุ  

และจํานวนเงิน 
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   4.2 กรณีบันทึกข(อมูลรายจ�ายเป3นชุดข(อมูล (Upload file) เม่ือข(อมูลรายจ�ายมี
จํานวนมาก สามารถทําได(โดยคลิกเมนู>รายการรับ-จ�ายทางเงินเดือน>นําเข(าข(อมูลเงินได(-รายการหัก
ทางเงินเดือน ดังภาพท่ี 14 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 แสดงเมนูนําเข(าข(อมูลเงินได(-รายการหักทางเงินเดือน 
   ในหน(าจอเมนูนําเข(าข(อมูลข(อมูลเงินได(-รายการหักทางเงินเดือน ให(คลิก>นําเข(า
ข(อมูลใหม� โดยจะปรากฏหน(าต�างรายละเอียดการนําเข(าข(อมูล ซ่ึงจะต(องกรอกข(อมูลรายละเอียด
ตามท่ีกําหนด แล(วจึงคลิก        เพ่ือนําเข(าไฟล5ข(อมูลรายจ�าย ดังภาพท่ี 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 15 แสดงการนําเข(าข(อมูลเงินได(-รายการหักทางเงินเดือน 

คลิกเมนู นําเข+าข+อมูล 
เงินได+-รายการหักทางเงินเดือน 

 

1.คลิกนําเข+าข+อมูล

2.กรอกรหัสชุดข+อมูลตามประเภทข+อมูลท่ีนําเข+า, ระบุการนาํเข+าต้ังแต!บรรทัดท่ี 2,  
ใส!บันทึกช!วยจาํ, เลือกไฟลRข+อมูลท่ีต+องการนําเข+า และคลิก          เพ่ือนําเข+าข+อมูลเข+าระบบ 
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   เม่ือนําเข(าข(อมูลแล(ว จะต(องดําเนินการประมวลผลเพ่ือตรวจสอบความถูกต(องของ
ไฟล5ข(อมูลท่ีนําเข(า โดยการคลิกเมนู>รายการรับ-จ�ายทางเงินเดือน>ประมวลผลข(อมูลเงินได(-รายการ
หักทางเงินเดือน ดังภาพท่ี 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 แสดงเมนูประมวลผลข(อมูลเงินได(-รายการหักทางเงินเดือน 
   การประมวลเพ่ือตรวจสอบความถูกต(อง เริ่มจากคลิกเลือกเลขท่ีชุดข(อมูลท่ีนําเข(า 
จากนั้นคลิก>ดึงข(อมูล ซ่ึงจะปรากฏรายการของไฟล5รายจ�ายท่ีนําเข(า จากนั้นจึงดําเนินการตาม
ข้ันตอนท่ี 1-3 คือ ตรวจสอบข(อมูล, ยืนยันข(อมูล และนําข(อมูลเข(าระบบตามลําดับ ดังภาพท่ี 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17 แสดงการประมวลผลไฟล5ข(อมูลรายจ�ายและนําข(อมูลเข(าระบบ 
  

คลิกเมนู ประมวลผลข+อมูล 
เงินได+-รายการหักทางเงินเดือน 

 

1.ระบุเลขท่ีชุดข+อมูลท่ีนําเข+า 
และคลิกดึงข+อมูล 

 

2.คลิกตรวจสอบสถานะข+อมูล เม่ือข+อมูลถูกต+อง 
จึงคลิกยนืยนัข+อมูล และนําข+อมูลเข+าระบบ  
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  5) ประมวลผลและตรวจสอบข(อมูลรายจ�าย-รายจ�าย ในระบบ KKUFMIS ดังนี้ 
   5.1 ประมวลผลรายรับ-รายจ�าย โดยการคลิกเมนู>รวบรวมรายรับสําหรับวางฎีกา
เงินเดือน/สรุปเงินได(-รายการหัก>สรุปรายรับ-รายจ�ายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ ดังภาพท่ี 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 แสดงเมนูสรุปรายรับ-รายจ�ายและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ 
   การประมวลผลเพ่ือสรุปรายรับ-รายจ�าย เริ่มจากการระบุประเภทบุคลากรท่ีต(องการ
ประมวลผล ระบุป.และงวดการจ�ายเงิน แล(วจึงคลิกเลือกประเภทข(อมูลท่ีจะประมวลผล เม่ือตรวจสอบ
ความถูกต(องแล(ว จึงคลิกเลือกเมนู>วางฎีกาเงินได( จากนั้นระบบจะดําเนินการประมวลผลพร(อมกับ
แสดงหน(าต�างแจ(งเตือนเม่ือเสร็จสิ้นการประมวลผล ดังภาพท่ี 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19 แสดงเมนูการประมวลผลสรุปข(อมูลรายรับ-รายจ�าย 

คลิกเมนู สรุปรายรับ-รายจ!าย 
และคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ 

 

1.ระบุประเภทบุคลากร, ประจําปP  
และงวดท่ีประมวลผล 

 

2.เลือก 
ประเภท 
ข+อมูล 

 

3.คลิกวางฎีกาเงินได+
และประมวลผล 

4.ระบบจะแจ+งเตือน 
เม่ือประมวลผลเรียบร+อย 

จากนั้นคลิก OK 
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   เม่ือเสร็จสิ้นการประมวลผลวางฎีกาเงินได(เพ่ือสรุปข(อมูลรายรับ-รายจ�าย จะต(อง
ประมวลผลเพ่ือสรุปข(อมูลเงินได(สุทธิ ซ่ึงระบบจะดําเนินการประมวลผลเพ่ือนําข(อมูลด(านรายรับหัก
กับข(อมูลด(านรายจ�ายเพ่ือสรุปเงินคงเหลือสุทธิ โดยการคลิกเลือกเมนู>สรุปเงินได(-รายการหักและ
คํานวณเงินคงเหลือสุทธิ และแสดงหน(าต�างแจ(งเตือนเม่ือเสร็จสิ้นการประมวลผล ดังภาพท่ี 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 แสดงการประมวลผลสรุปเงินได(-รายการหักและคํานวณเงินคงเหลือสุทธิ 
   5.2 ตรวจสอบข(อมูลรายรับ-รายจ�ายและเงินคงเหลือสุทธิจากรายงาน โดยการคลิก
เมนู>รวบรวมรายได(สําหรับวางฎีกาเงินเดือน/สรุปเงินได(-รายการหัก>รายงานรายละเอียดรายรับ-
รายจ�าย ดังภาพท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 21 แสดงเมนูรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ�าย 

1.ระบุประเภทบุคลากร, ประจําปP และงวดท่ีประมวลผล 
 

2.เลือก 
ประเภท 
ข+อมูล 

 

3.คลิกสรุปเงินได+-รายการหัก 
และประมวลผล 

4.ระบบจะแจ+งเตือน 
เม่ือประมวลผลเรียบร+อย 

จากนั้นคลิก OK 

คลิกเมนู รายงานรายละเอียด 
รายรับ-รายจ!าย 
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   การแสดงข(อมูลรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ�าย เริ่มจากการระบุป., ระบุงวดการ
จ�ายเงิน, ระบุประเภทบุคลากรท่ีต(องการแสดงรายงาน แล(วจึงเลือกเง่ือนไขการแสดงรายงานให(แสดง
ตามคณะ/หน�วยงาน และคลิก         เพ่ือแสดงรายงาน ดังภาพท่ี 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 22 แสดงการระบุข(อมูลรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ�าย 
   เม่ือระบบแสดงรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ�าย จะต(องดําเนินการตรวจสอบ
ข(อมูลด(านรายรับ โดยเปรียบเทียบกับรายละเอียดประกอบการเบิกจ�ายเงินในข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ข(อท่ี 2 ว�าข(อมูลมีความถูกต(องตรงกันหรือไม� ดังภาพท่ี 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 23 แสดงรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ�าย 

1.ระบุปP, งวดการจ!ายเงิน, ประเภท
บุคลากรท่ีต+องการแสดงรายงาน 
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   เม่ือตรวจสอบแล(วพบว�าข(อมูลจํานวนเงินด(านรายรับ-รายจ�ายท่ีแสดงในรายงานไม�
ถูกต(องกับข(อมูลในไฟล5 excel ให(ผู(ปฏิบัติงาน download file จากระบบมาตรวจสอบเปรียบเทียบ
ความแตกต�างของข(อมูล จากนั้นจึงดําเนินการปรับปรุงแก(ไขข(อมูลให(ถูกต(อง และประมวลผลรายรับ-
รายจ�ายพร(อมกับตรวจสอบความถูกต(องของรายงานอีกครั้ง หากข(อมูลมีความถูกต(องตรงกันแล(ว จึง
ดําเนินการตามข้ันตอนต�อไป 
 
  6) เสนอขออนุมัติใช(และเบิกจ�ายเงินต�อผู(มีอํานาจอนุมัติ ดังนี้ 
   6.1 จัดทําบันทึกข(อความเสนอขออนุมัติใช(และเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน 
โดยใช(โปรแกรม Microsoft word โดยสรุปรายละเอียดของประเภทบุคลากร และแหล�งเงินท่ีจะใช(
เบิกจ�าย รวมท้ังจํานวนเงินท่ีจะขออนุมัติใช(และเบิกจ�ายท้ังสิ้น พร(อมกับแนบเอกสารประกอบการ
เบิกจ�ายและรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ�ายจากระบบ เพ่ือเสนอต�อผู(มีอํานาจอนุมัติ  ดังภาพท่ี 
24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 24 แสดงการจัดทําบันทึกข(อความขออนุมัติใช(และเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน 
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   6.1 ตรวจสอบการอนุมัติเบิกจ�ายจากผู(มีอํานาจอนุมัติให(มีความถูกต(องครบถ(วน    
ดังภาพท่ี 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 25 แสดงการอนุมัติใช(และเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน 
  
 

ตรวจสอบการอนุมัติของผู+มีอํานาจ 
ในเอกสารให+มีความถูกต+องครบถ+วน 
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  7) บันทึกข(อมูลสรุปรายรับ-รายจ�ายประจําเดือนใน Google Drive เพ่ือเป3นฐานข(อมูล
สรุปภาพรวมของการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนประจําเดือน ดังนี้ 
   7.1 การเข(าบันทึกข(อมูลใน Google Drive เริ่มต(นจากเข(าอีเมล5 KKU Webmail 
คลิกท่ี Google Apps แล(วจึงคลิกเลือก Drive ดังภาพท่ี 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26 แสดงการเข(า Google Drive ใน KKU Webmail 
   เม่ือเข(ามาใน Google Drive ให(คลิกเมนู Shared with me>Salary Unit>sum
รายรับรายจ�าย>เลือกป.งบประมาณ>เลือกเดือนท่ีจะทําการบันทึกข(อมูล ดังภาพท่ี 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27 แสดงการเลือกไฟล5ข(อมูลท่ีจะบันทึกใน Google Drive 
    

เลือกไอคอน Drive 

เลือกเดือนท่ีจะ
บันทึกข+อมูล 
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   7.2 บันทึกสรุปข(อมูลด(านรายรับ ได(แก� เงินเดือนและค�าตอบแทนประเภทต�างๆ ตาม
ประเภทบุคลากรและตามแหล�งเงินท่ีเบิกจ�าย ดังภาพท่ี 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 28 แสดงการบันทึกข(อมูลด(านรายรับใน Google Drive 
   7.3 บันทึกสรุปข(อมูลด(านรายจ�าย ได(แก� หนี้บุคคลท่ีสามหรือหนี้ท่ีกฎหมายกําหนด
ประเภทต�างๆ ตามประเภทบุคลากรและตามแหล�งเงินท่ีเบิกจ�าย เม่ือเรียบร(อยแล(ว จึงส�งเอกสาร
ประกอบการจ�ายเจ(าหนี้ให(ผู(มีหน(าท่ีรับผิดชอบทําใบสั่งจ�ายเจ(าหนี้ต�อไป ดังภาพท่ี 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ภาพท่ี 29 แสดงการบันทึกข(อมูลด(านรายจ�ายใน Google Drive 

บันทึกข+อมูลด+านรายรับ 

บันทึกข+อมูลด+านรายจ!าย 
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  8) บันทึกและอนุมัติรายการผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณในระบบ KKUFMIS ดังนี้ 
   8.1 การบันทึกผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณ โดยคลิกเมนู>กลุ�มงบประมาณ>
ระบบงบประมาณ>รายการประจําวัน>เบิกจ�ายงบประมาณ>บันทึกผูกพันและเบิกจ�าย กรณีท่ัวไป   
ดังภาพท่ี 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 30 แสดงเมนูบันทึกผูกพันและเบิกจ�าย กรณีท่ัวไป 
   ในเมนูบันทึกผูกพันและเบิกจ�าย กรณีท่ัวไป จะต(องกรอกข(อมูลรายละเอียดเก่ียวกับ
การเบิกจ�ายงบประมาณ เม่ือกรอกข(อมูลและตรวจสอบความถูกต(องแล(วจึงคลิก         เพ่ือบันทึก
ข(อมูล จากนั้นระบบจะแสดงเลขท่ีคุมยอดเบิกจ�ายและเลขท่ีคุมยอดผูกพัน ดังภาพท่ี 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 31 แสดงการบันทึกผูกพันและเบิกจ�าย กรณีท่ัวไป 

คลิกเมนู บันทึกผูกพันและเบิกจ!าย 
กรณีท่ัวไป 
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   8.2 อนุมัติผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณ โดยคลิกเมนู>กลุ�มงบประมาณ>ระบบ
งบประมาณ>รายการประจําวัน>เบิกจ�ายงบประมาณ>อนุมัติผูกพันและเบิกจ�าย ดังภาพท่ี 32 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 32 แสดงเมนูอนุมัติผูกพันและเบิกจ�าย 

   การอนุมัติผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณ สามารถทําได(โดยการกรอกข(อมูลเลขท่ี      
คุมยอดเบิกจ�ายท่ีต(องการอนุมัติ ซ่ึงระบบจะแสดงข(อมูลให(ตรวจสอบ เช�น ป.งบประมาณ, รหัสแหล�ง
เงิน, รหัสโครงการ, รหัสกิจกรรม, รหัสรายการรายจ�าย จํานวนเงินท่ีเบิกจ�ายและประเภทการจ�าย เป3น
ต(นเม่ือข(อมูลถูกต(องจึงคลิก>อนุมัติ และคลิก         เพ่ือบันทึกข(อมูล โดยระบบจะลดยอด
งบประมาณตามจํานวนเงินท่ีขอเบิกจ�าย จากนั้นคลิก>พิมพ5ใบผูกพันและเบิกจ�าย ดังภาพท่ี 33 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 33 แสดงการอนุมัติผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณ 

คลิกเมนู อนุมัติผูกพันและเบิกจ!าย 

1.กรอกเลขท่ีคุมยอดเบิกจ!าย และคลิกค+นหา 

2.คลิกอนุมัติ 

3.คลิกบันทึก

4.คลิกพิมพRเอกสาร 
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   เม่ือคลิกพิมพ5ใบผูกพันและเบิกจ�าย ระบบจะแสดงรายงานผูกพันพันและเบิกจ�าย 
จากนั้นคลิก         เพ่ือสั่งพิมพ5เอกสารรายงานผูกพันและเบิกจ�าย ดังภาพท่ี 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 34 แสดงรายงานผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณ 
 
  9) ส�งเอกสารเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนประจําเดือนให(กับผู(รับผิดชอบในการ
จัดทําใบสั่งจ�ายเงิน ดังนี้ 
   9.1 จัดเรียงชุดเอกสารเบิกจ�าย ตามลําดับดังนี้ 
    9.1.1 รายงานผูกพันและเบิกจ�ายงบประมาณ 
    9.1.2 บันทึกข(อความท่ีได(รับการอนุมัติ 
    9.1.3 รายละเอียดประกอบการเบิกจ�าย (จากโปรแกรมExcel) 
    9.1.4 รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ�าย (จากระบบ KKUFMIS) 
    9.1.5 คําสั่งหรือเอกสารท่ีเก่ียวข(อง 
   9.2 ส�งชุดเอกสารเบิกจ�ายให(กับผู(รับผิดชอบในการจัดทําใบสั่งจ�าย เพ่ือดําเนินการ
จัดทําใบสั่งจ�ายเงินให(กับเจ(าหนี้ พร(อมกับยืนยันส�งเอกสารเบิกจ�ายในระบบ KKUMIS  
    9.2.1 เข(าเมนู>กลุ�มงบประมาณ>ระบบงบประมาณ>ประมวลผล>คณะ/
หน�วยงานยืนยันการส�งเอกสารไปยังส�วนกลาง ดังภาพท่ี 35 
 
 
 
 

คลิกพิมพRเอกสาร 
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ภาพท่ี 35 แสดงเมนูคณะ/หน�วยงานยืนยันการส�งเอกสารไปยังส�วนกลาง 
 
    9.2.2 กรอกข(อมูลรายละเอียดวันท่ีส�งเอกสาร, แหล�งเงิน, หน�วยงาน โดย
ระบุเง่ือนไขประเภทเอกสารเป3นใบเบิกจ�าย และผู(ขอเบิกตามรหัสผู(ใช( แล(วคลิก>ค(นหา ระบบจะแสดง
รายละเอียดเลขท่ีบาร5โค(ดเบิกจ�ายตามรหัสผู(ใช( จากนั้นจึงคลิก>ยืนยันการส�งเอกสาร และคลิก> OK 
เพ่ือยืนยันการประมวลผลส�งเอกสารเบิกจ�าย ดังภาพท่ี 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 36 แสดงการบันทึกข(อมูลยืนยันการส�งเอกสารไปยังส�วนกลาง 

คลิกเมนู คณะ/หน!วยงาน  
ยืนยันการส!งเอกสารไปยังส!วนกลาง 

1.กรอกข+อมูลวันท่ีส!งเอกสาร, แหล!งเงิน, 
หน!วยงาน, ประเภทเอกสาร,  

ผู+ขอเบิก และคลิกค+นหา 

2.ระบบแสดงข+อมูลเอกสาร 
 ให+คลิกยืนยันทุกรายการ 

3.คลิกยืนยันการส!งเอกสาร 

4.ระบบแสดงหน+าต!าง 
ยืนยันการประมวลผล จึงคลิก OK 
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    เ ม่ือยันยันการประมวลผลแล(ว ระบบจะแจ(งเตือนว�า “ประมวลผล
เรียบร(อย” และกลุ�มจัดทําใบสั่งจ�ายจะยืนยันรับเอกสารเพ่ือจัดทําใบสั่งจ�ายเงินในระบบ KKUFMIS 
ต�อไป ดังภาพท่ี 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 37 แสดงการยืนยันการส�งเอกสารไปยังส�วนกลาง 
  
 
 
      การเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ        
มีเทคนิคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  4.2.1 ต+องมีความเข+าใจในระบบงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานมีกระบวนการและ
ข้ันตอนท่ีซับซ(อน รวมถึงเก่ียวข(องกับผู(รับผิดชอบหลายส�วนงาน ได(แก� กองทรัพยากรบุคคล ซ่ึงมี
หน(าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําคําสั่งต�างๆ และกองยุทธศาสตร5 ท่ีมีหน(าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป. เป3นต(น นอกจากนี้ การปฏิบัติงานจะต(องเป3นไปตามระยะเวลาท่ี
กําหนด ซ่ึงผู(รับผิดชอบจะต(องมีความรู(และมีความเข(าใจในกระบวนการหรือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงมีความรู(ความเข(าใจในการใช(ระบบสารสนเทศ KKUFMIS ซ่ึงเป3นระบบกลางท่ีใช(ในการเบิกจ�าย
เงินเดือนและค�าตอบแทน เพ่ือให(สามารถปฏิบัติงานได(ถูกต(องตามมาตรฐานหรือกรอบระยะเวลา     
ท่ีกําหนด และสามารถติดต�อประสานงานกับผู(ท่ีเก่ียวข(องได(อย�างถูกต(อง 
  4.2.2 ต+องยึดม่ันในระเบียบและหลักเกณฑR การเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพจะต(องปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบและหลักเกณฑ5ต�างๆ        
รวมถึงแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข(อง เช�น 

ระบบแสดงหน+าต!าง 
ประมวลผลเรียบร+อย 

4.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน 
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   1) การเบิกจ�ายเงินกรณีปฏิบัติงานไม�เต็มเดือน หรือมีสิทธิได(รับเงินไม�เต็มเดือนหรือ
กรณีถึงแก�กรรม 
   2) การเบิกจ�ายเงินเก่ียวกับการลาประเภทต�างๆ   
   3) การคํานวณเงินและนําส�งเงินสะสม เงินสะสมส�วนเพ่ิม เงินสมทบและเงินชดเชย
กองทุนบําเหน็จบํานาญข(าราชการ (กบข) ของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 
   4) การคํานวณเงินและนําส�งเงินสะสม เงินสะสมส�วนเพ่ิม และเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
   5) การคํานวณเงินและนําส�งเงินสะสมและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
   6) การเบิกจ�ายงบประมาณและการนําส�งเงินคืนงบประมาณกรณีเบิกจ�ายล�วงล้ําเกิน
สิทธิ 
   7) การหักภาษี ณ ท่ีจ�าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห�งประมวลรัษฎากร 
   ดังนั้น ผู(รับผิดชอบจะต(องศึกษาและทําความเข(าใจในกฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ5ท่ี
เก่ียวข(อง เพ่ือให(สามารถปฏิบัติงานได(อย�างถูกต(อง โปร�งใสและตรวจสอบได( และเพ่ือป̀องกันไม�ให(เกิด
ความเสียหายแก�มหาวิทยาลัย 
  4.2.3 ต+องมีความละเอียดรอบคอบ การปฏิบัติงานด(านการเบิกจ�ายเงินเดือนและ
ค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ จะต(องมีความละเอียดรอบคอบ ต้ังแต�การ
ตรวจสอบความครบถ(วนของเอกสารคําสั่งต�างๆ การตรวจสอบการคํานวณเงินและตรวจสอบการเบิก
จ�ายเงินให(เป3นไปตามกฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ5ต�างๆ รวมไปถึงการปฏิบัติงานในระบบ KKUFMIS 
ซ่ึงหากมีความผิดพลาด จะทําให(เกิดความเสียหายแก�ผู(ปฏิบัติงานและมหาวิทยาลัยอย�างมาก  
  
 
    
      การเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ต้ังแต�อดีต
ถึงป~จจุบัน มีกรณีศึกษาท่ีน�าสนใจ ดังนี้ 
  4.3.1 การคํานวณเงินเดือน เงินประจําตําแหน!ง เงินค!าตอบแทน เงินสมทบกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
          ในการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนประเภทต�างๆ จะต(องมีการคํานวณเงิน
ให(ถูกต(องตามระเบียบและหลักเกณฑ5ท่ีกําหนด ประกอบกับคําสั่งหรือบันทึกข(อความท่ีมีผลต�อการ
เบิกจ�ายเงินและค�าตอบแทน มีดังนี้ 
 
 

4.3 กรณีศึกษา 
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ตารางท่ี 6 แสดงประเภทคําสั่งและบันทึกข(อความเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน 
คําส่ัง/บันทึกข+อความ วันท่ีเริ่มคํานวณเงินเดือนและค!าตอบแทน 

คําสั่งบรรจุ ให(ได(รับเ งินต้ังแต�วันท่ีระบุในคําสั่ งหรือวันท่ีเริ่ม
ปฏิบัติงาน 

คําสั่งเลื่อนระดับและปรับเงินเดือน ให(ได(รับต้ังแต�วันท่ีระบุในคําสั่งเลื่อนระดับและปรับ
เงินเดือน 
*กรณีท่ีเงินเดือนเต็มข้ันสูงและภายหลังได(รับการเลื่อน
ระดับและปรับอัตราเ งินเ ดือน จะต(อง เรียกคืน
ค�าตอบแทนพิเศษเต็มข้ัน ต้ังแต�วันท่ีได(เลื่อนระดับและ
ปรับอัตราเงินเดือน 

คําสั่งลาออก, ให(ออก, ปลดออก งดเบิกเงินต้ังแต�วันท่ีระบุในคําสั่ง ถ(ามีการเบิกเงินเกิน 
ให(เรียกคืนตามสัดส�วนวันท่ีไม�มีสิทธไิด(รับ 

คําสั่งลาศึกษาต�อ -กรณีเป3นไปตามเง่ือนไขการลา ให(ได(รับเงินเดือนเต็ม
ระหว�างลา หากมีเงินประจําตําแหน�งและค�าตอบแทน
เท�ากับเงินประจําตําแหน�ง จะมีสิทธิได(รับเงิน 60 วัน 
-กรณีลาศึกษาเกินกําหนดและไม�มีสิทธิได(รับเงินเดือน 
ให(งดเบิกต้ังแต�วันท่ีไม�มีสิทธิได(รับเงิน ถ(ามีการเบิกเงิน
เกิน จะต(องเรียกเงินคืนตามสัดส�วนวันท่ีไม�มีสิทธไิด(รับ 

ประกาศ/คําสั่งให(พ(นจากราชการเนื่องจาก
เกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ(าง 

งดเบิกเงินต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม ของป.งบประมาณ 
หรือวันท่ีสิ้นสุดสัญญาจ(างท่ีระบุในประกาศ/คําสั่ง 

บันทึกข(อความอ่ืนๆ -กร ณี ไปช� ว ยปฏิ บั ติ ง าน ท่ีหน� ว ย ง านภายนอก
มหาวิทยาลัยและไม�มีสิทธิได(รับเงิน ให(งดเบิกต้ังแต�
วันท่ีไม�มีสิทธิได(รับเงิน และเรียกคืนเงินท่ีเบิกเกิน(ถ(า
มี) 
-กรณีลาติดตามคู�สมรส ให(งดเบิกเงินต้ังแต�วันท่ีแจ(ง
ความประสงค5 หากมีการเบิกเงินเกินให(เรียกคืนตาม
สัดส�วนวันท่ีไม�มีสิทธิได(รับ 
-กรณีลาคลอดบุตร ให(ได(รับเงินระหว�างลาไม�เกิน 90 
วัน หากประสงค5จะลากิจต�อเนื่องเพ่ือเลี้ยงดูบุตร 
สามารถได(ไม�เกิน 150 วันทําการโดยไม�ได(รับเงินเดือน 
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คําส่ัง/บันทึกข+อความ วันท่ีเริ่มคํานวณเงินเดือนและค!าตอบแทน 
-กรณีเสียชีวิต ให(เบิกเงินถึงวันท่ีถึงแก�กรรมท่ีระบุในใบ
มรณบัตร 
-กรณีมีสิทธิได(รับเงินค�าตอบแทนอาจารย5ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก ให(เบิกจ�ายได( 3 ป.และงดเบิกเม่ือครบ
กําหนดหรือได(รับแต�งต้ังให(ดํารงตําแหน�ง ผศ  

   
   ตัวอย!างท่ี 1 กรณีบรรจุใหม! ตามคําสั่งท่ี A22/2562 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2562
เรื่อง การบรรจุลูกจ(างประจําเพ่ือเปลี่ยนสถานภาพเป3นพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นาย A ตําแหน�ง 
พนักงานห(องสมุด สังกัด สํานักหอสมุด เลขท่ีตําแหน�ง 5110 อัตราเงินเดือน 33,000 บาท โดยมีผล
ต้ังแต�วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 และสมัครเป3นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ต้ังแต�วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงกองคลังได(รับทราบคําสั่งวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 สามารถแสดง
การคํานวณเพ่ือเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 
ตารางท่ี 7 แสดงการคํานวณเงินของนาย A ประจําเดือนพฤษภาคม 2562 กรณีบรรจุใหม� 

ชื่อ-สกุล 
อัตรา

เงินเดือน 
ขอเบิก 

ตั้งแต!-ถึง 
รวมขอเบิก
เงินเดือน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม 

หักสะสม 
หักสะสม 
ส!วนเพ่ิม 

เบิก
สมทบ 

หักสะสม  เบิกสมทบ  

นาย A 33,000 1-31 พ.ค.62 33,000.00 990.00 - 990.00 750.00 750.00 
รวมทั้งสิ้น(บาท) 33,000.00 990.00 - 990.00 750.00 750.00 

   ข+อสังเกต เนื่องจากนาย A เป3นลูกจ(างประจําท่ีลาออกจากราชการเพ่ือเปลี่ยน
สถานภาพเป3นพนักงานมหาวิทยาลัย และไม�มีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการค�ารักษาพยาบาล ตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และมีสถานะเป3น “ผู(ประกันตน” ตาม
มาตรา 33 แห�งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซ่ึงนายจ(างจะต(องหักค�าจ(างในส�วนเงินสมทบ
ของลูกจ(างพร(อมกับเงินสมทบในส�วนของนายจ(างนําส�งกองทุนประกันสังคม ในอัตรา 5% ของค�าจ(าง 
สูงสุดไม�เกิน 750 บาท ตามตรา 46 วรรค 4 แห�งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 (ฉบับท่ี2)  
  
   ตัวอย!างท่ี 2 กรณีปรับอัตราเงินเดือน จากตัวอย�างท่ี 1 ต�อมาภายหลังได(มีคําสั่ง
ให(นาย A ได(รับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุเพ่ิมข้ึนร(อยละ 40 จากเงินเดือนเดิม ตามข(อบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด(วยการกําหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปลี่ยน
สถานภาพมาจากข(าราชการและลูกจ(างประจํา พ.ศ.2559 จากเดิม 33,000 บาท เป3น 46,200 บาท 
ต้ังแต�วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 และได(รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเบิกจ�ายในเดือน ตุลาคม 2562 
สามารถแสดงการคํานวณเงินเพ่ือเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน ประจําเดือน ตุลาคม 2562 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 8 แสดงการคํานวณเงินของนาย A ประจําเดือนตุลาคม 2562 กรณีปรับอัตราเงินเดือน 

ชื่อ-สกุล 
อัตรา

เงินเดือน 
ขอเบิก 

ตั้งแต!-ถึง 
รวมขอเบิก
เงินเดือน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม 
หักสะสม 

3% 
หักสะสม 
ส!วนเพ่ิม 

เบิกสมทบ 
3% 

หักสะสม เบิกสมทบ 

นาย A 46,200 1-31ต.ค.62 46,200.00 1,386.00 - 1,386.00 750.00 750.00 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 46,200.00 1,386.00 - 1,386.00 750.00 750.00 

ตารางท่ี 9 แสดงการคํานวณเงินของนาย A ประจําเดือนตุลาคม 2562 กรณีตกเบิก 

ชื่อ-สกุล 
อัตราเงินเดือน 

ขอเบิก 
ตั้งแต!-ถึง 

รวมขอเบิก
เงินเดือน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม 

เดิม ใหม! 
เบิก
เพ่ิม 

หักสะสม 
หักสะสม 
ส!วนเพ่ิม 

เบิกสมทบ หักสะสม  เบิกสมทบ  

นาย A 33,000 46,200 13,200 พ.ค.62 
มิ.ย.62 
ก.ค.62 
ส.ค.62 
ก.ย.62 

13,200.00 
13,200.00 
13,200.00 
13,200.00 
13,200.00 

396.00 
396.00 
396.00 
396.00 
396.00 

- 
- 
- 
- 
- 

396.00 
396.00 
396.00 
396.00 
396.00 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 66,000.00 1,980.00 - 1,980.00 - - 

   ข+อสังเกต การคํานวณเงินตกเบิกปรับอัตราเงินเดือนของนาย A ในเดือนตุลาคม 
2562 จะเริ่มคํานวณต้ังแต�วันท่ีมีสิทธิได(รับเงินตามคําสั่งคือวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุดถึงวันท่ี 30 
กันยายน 2562 โดยเบิกเพ่ิมส�วนต�างระหว�างอัตราเงินใหม�กับอัตราเงินเดือนเดิม และคํานวณเงินเพ่ือ
นําส�งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพย(อนหลังเพ่ิมเติม โดยไม�ต(องหักเงินเดือนตกเบิกเพ่ือนําส�งสมทบกองทุน
ประกันสังคมย(อนหลัง เนื่องจากได(นําส�งเงินสมทบประกันสังคมตามเกณฑ5ข้ันสูง คือ 750 บาทแล(ว  
 
   ตัวอย!างท่ี 3 กรณีลาออกจากงาน จากตัวอย�างท่ี 2 เม่ือนาย A ได(รับการปรับ
เงินเดือนและได(มีการเบิกจ�ายเงินเดือนในอัตรา 46,200 บาท ตามคําสั่งเรียบร(อยแล(ว ต�อมานาย A   
มีความประสงค5ขอลาออกจากงาน เนื่องจากมีป~ญหาสุขภาพ โดยขอลาออกจากงานต้ังแต�วันท่ี         
8 ธันวาคม 2562 กรณีนี้สามารถแสดงการคํานวณเงินเพ่ือเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน 
ประจําเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
ตารางท่ี 10 แสดงการคํานวณเงินของนาย A ประจําเดือนธันวาคม 2562 กรณีลาออกจากงาน 

ชื่อ-สกุล 
อัตรา

เงินเดือน 
ขอเบิก 

ตั้งแต!-ถึง 
รวมขอเบิก
เงินเดือน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม 
หักสะสม 

3% 
หักสะสม 
ส!วนเพ่ิม 

เบิกสมทบ 
3% 

หักสะสม เบิกสมทบ 

นาย A 46,200 1-7 ธ.ค.62 10,432.26 312.97 - 312.97 521.62 521.62 
รวมทั้งสิ้น(บาท) 10,432.26 312.97 - 312.97 521.62 521.62 
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  ข+อสังเกต การคํานวณเงินเดือนเพ่ือเบิกจ�ายในเดือน ธันวาคม 2562 กรณีลาออกจาก
งาน ตามพระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป. บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ.2535 หมวด 2 การจ�ายเงินเดือน มาตรา 11 คือ ให(จ�ายได(ถึงวันก�อนวันถึงกําหนดลาออก โดยจะ
คํานวณตามสัดส�วนของวันท่ีมีสิทธิได(รับเงิน คือ นาย A มีสิทธิได(รับเงินต้ังแต�วันท่ี 1-7 ธันวาคม 2562 
และต(องงดเบิกเงินเดือนต้ังแต�วันท่ี 8 ธันวาคม 2562 เป3นต(นไป สูตรการคํานวณเงินกรณีลาออกจาก
งานและได(รับเงินเดือนไม�เต็มเดือน มีดังนี้ 
   เงินเดือนท่ีจะได(รับจริง  = อัตราเงินเดือน×จํานวนวันท่ีมีสิทธิได(รับเงิน 
                  จํานวนวันท้ังหมดของเดือน 
       = 46,200×7 
                       31 
       = 10,432.26 บาท 
   ดังนั้น นาย A จะได(รับเงินเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 10,432.26 บาท 
    
   ตัวอย!างท่ี 4 กรณีเสียชีวิต จากตัวอย�างท่ี 2 เม่ือนาย A ได(รับการปรับเงินเดือน
และได(มีการเบิกจ�ายเงินเดือนในอัตรา 46,200 บาท ตามคําสั่งเรียบร(อยแล(ว ต�อมานาย A เสียชีวิต 
โดยในเอกสารใบมรณะบัตรได(ระบุวันท่ีเสียชีวิต คือวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 กรณีนี้สามารถแสดงการ
คํานวณเงินเพ่ือเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน ประจําเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้ 
ตารางท่ี 11 แสดงการคํานวณเงินของนาย A ประจําเดือนธันวาคม 2562 กรณีเสียชีวิต 

ชื่อ-สกุล 
อัตรา

เงินเดือน 
ขอเบิก 

ตั้งแต!-ถึง 
รวมขอเบิก
เงินเดือน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม 
หักสะสม 

3% 
หักสะสม 
ส!วนเพ่ิม 

เบิกสมทบ 
3% 

หักสะสม เบิกสมทบ 

นาย A 46,200 1-16 ธ.ค.62 23,845.16 715.35 - 715.35 750.00 750.00 
รวมทั้งสิ้น(บาท) 23,845.16 715.35 - 715.35 750.00 750.00 

   ข+อสังเกต การคํานวณเงินเดือนเพ่ือเบิกจ�ายในเดือน ธันวาคม 2562 กรณี
เสียชีวิต ตามพระราชกฤษฎีกาการจ�ายเงินเดือน เงินป. บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2535 หมวด 2 การจ�ายเงินเดือน มาตรา 18 คือ ให(จ�ายเงินเดือนจนวันท่ีถึงแก�ความตาย 
โดยจะคํานวณตามสัดส�วนของวันท่ีมีสิทธิได(รับเงิน คือ นาย A มีสิทธิได(รับเงินต้ังแต�วันท่ี 1-16 
ธันวาคม 2562 และต(องงดเบิกเงินเดือนต้ังแต�วันท่ี 17 ธันวาคม 2562 เป3นต(นไป สูตรการคํานวณ
เงินเดือนกรณีเสียชีวิต มีดังนี้ 
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   เงินเดือนท่ีจะได(รับจริง  = อัตราเงินเดือน×จํานวนวันท่ีมีสิทธิได(รับเงิน 
                จํานวนวันท้ังหมดของเดือน 
       = 46,200×16 
                        31 
       = 23,845.16 บาท 
   ดังนั้น นาย A จะได(รับเงินเดือนธันวาคม 2562 จํานวน 23,845.16 บาท 
   
  4.3.2 การเรียกคืนเงินเดือนและค!าตอบแทน กรณีเบิกจ!ายเงินล!วงลํ้าเกินสิทธิ 
   ในกรณีท่ีมีการแก(ไขคําสั่งหรือยกเลิกคําสั่งท่ีมีผลต�อการเบิกจ�ายเงินเดือนและ
ค�าตอบแทนย(อนหลัง อาจทําให(เกิดการเบิกเงินล�วงล้ําเกินสิทธิและต(องมีการเรียกคืนเงิน ซ่ึงผู(จัดทํา
คู�มือได(รวบรวมตัวอย�างกรณีศึกษาเก่ียวกับการเรียกคืนเงินกรณีเบิกจ�ายล�วงล้ําเกินสิทธิ ดังนี้ 
   ตัวอย!างท่ี 5 นาง B เป3นพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ตําแหน�ง 
ผู(ช�วยศาสตราจารย5 สังกัด คณะวิทยาศาสตร5 อัตราเงินเดือน 89,260 บาท ซ่ึงเป3นอัตราเงินเดือนเต็ม
ข้ันสูงของตําแหน�งผู(ช�วยศาสตราจารย5 พร(อมท้ังมีคําสั่งให(ได(รับเงินค�าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือน
เต็มข้ันสูง อัตราเดือนละ 1,010 บาท มีผลต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 และได(สมัครเป3นสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ ต้ังแต�วันท่ี 1 ธันวาคม 2561 
   ต�อมาวันท่ี 3 เมษายน 2562 กองคลังได(รับคําสั่งแต�งต้ังให(นาง B ดํารงตําแหน�ง
สูงข้ึน โดยได(รับแต�งต้ังให(ดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย5 ต้ังแต�วันท่ี 20 สิงหาคม 2561 จึงต(องมีการ
แก(ไขคําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือนของนาง B รอบการเลื่อนข้ัน 1 ตุลาคม 2561 เนื่องจากได(รับแต�งต้ังให(
ดํารงตําแหน�งรองศาสตราจารย5ย(อนหลังก�อนวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 จากเดิมอัตราเงินเดือน 89,260 
บาท แก(ไขอัตราใหม�เป3น 91,280 บาท พร(อมท้ังยกเลิกคําสั่งการให(ได(รับค�าตอบแทนพิเศษ อัตราละ 
1,010 บาท โดยการยกเลิกคําสั่งค�าตอบแทนมีผลต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป3นต(นไป 
   ดังนั้น การเบิกจ�ายเงินในเดือน เมษายน 2562 จะต(องมีการตกเบิกเงินเดือน
ย(อนหลังในตําแหน�งรองศาสตราจารย5ให(กับนาง B ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 
2562 พร(อมท้ังเรียกคืนเงินค�าตอบแทนพิเศษท่ีเบิกล�วงล้ําเกินสิทธิ ต้ังแต�วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันท่ี 31 มีนาคม 2562 สามารถแสดงการคํานวณการเบิกจ�ายเงิน ประจําเดือน เมษายน 2562 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 12 แสดงการคํานวณเงินของนาง B ประจําเดือนเมษายน 2562 กรณีประจําเดือน 

ชื่อ-สกุล 
อัตรา

เงินเดือน 
ป^จจุบัน 

ขอเบิก 
ตั้งแต!-ถึง 

รวมขอเบิก
เงินเดือน 

รวมขอเบิก
ค!าตอบแทน

พิเศษ 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

หักสะสม 
3% 

หักสะสม 
ส!วนเพ่ิม 

เบิกสมทบ 
3% 

นาง B 91,280 1-30 เม.ย.62 91,280.00 - 2,738.40 - 2,738.40 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 91,280.00 - 2,738.40 - 2,738.40 

   จากตารางท่ี 7 สามารถแสดงการบันทึกข(อมูลการเบิกจ�ายเงินเดือนของนาง B 
ประจําเดือน เมษายน 2562 กรณีประจําเดือน ในระบบ KKUFMIS ดังภาพท่ี 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 38 แสดงการบันทึกข(อมูลการเบิกจ�ายเงินเดือนของนาง B ในระบบ KKUFMIS              
กรณีประจําเดือน 

 
ตารางท่ี 13 แสดงการคํานวณเงินของนาง B ประจําเดือนเมษายน 2562 กรณีตกเบิก  

ชื่อ-สกุล 
อัตราเงินเดือน 

ขอเบิก 
ตั้งแต!-ถึง 

รวมขอเบิก
เงินเดือน 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ *การเรียกคืน
เงินค!าตอบแทน

พิเศษ 
เดิม ใหม! 

เบิก
เพ่ิม 

หักสะสม 
หักสะสม 
ส!วนเพ่ิม 

เบิกสมทบ 

นาง B 89,260 91,280 2,020 ต.ค.61 
พ.ย.61 
ธ.ค.61 
ม.ค.62 
ก.พ.62 
มี.ค.62 

2,020.00 
2,020.00 
2,020.00 
2,020.00 
2,020.00 
2,020.00 

- 
- 

60.60 
60.60 
60.60 
60.60 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 

60.60 
60.60 
60.60 
60.60 

-1,010.00 
-1,010.00 
-1,010.00 
-1,010.00 
-1,010.00 
-1,010.00 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 12,120.00 242.40 - 242.40 -6,060.00 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

ระบุรหัสเงินได+-รายการหัก, เลขท่ีคําสั่ง, วนัท่ีคําสั่งจาก กจ, 
วันท่ีคําสั่งจากบัญชีถือจ!าย และจํานวนเงิน 

กรอกข+อมูลรหัสประเภทบุคลากร, 
รหัสบุคลากร,  
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  จากตารางท่ี 8 สามารถแสดงการบันทึกข(อมูลการเบิกจ�ายเงินเดือนของนาง B 
ประจําเดือน เมษายน 2562 กรณีตกเบิก ในระบบ KKUFMIS ดังภาพท่ี 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 39 แสดงการบันทึกข(อมูลการเบิกจ�ายเงินเดือนของนาง B ในระบบ KKUFMIS  
กรณีตกเบิก 

 
   ตัวอย!างท่ี 6 นาย C เป3นพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ ตําแหน�ง 
อาจารย5 สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร5 อัตราเงินเดือน 54,090 บาท และเป3นผู(มีสิทธิได(รับค�าตอบแทน
อาจารย5ท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราเดือนละ 5,000 บาท โดยมีสิทธิได(รับเงินค�าตอบแทนจนถึง
วันท่ีได(รับแต�งต้ังให(ดํารงตําแหน�งผู(ช�วยศาสตราจารย5 แต�ไม�เกิน 3 ป. ต้ังแต�วันท่ี 17 กรกฎาคม 2559
ถึงวันท่ี 16 กรกฎาคม 2562 
   ต�อมาวันท่ี 5 กรกฎาคม 2562 กองคลังได(รับคําสั่งแต�งต้ังให(นาย C ดํารงตําแหน�ง
ผู(ช�วยศาสตราจารย5 และเป3นผู( มีสิทธิได(รับเงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ ตําแหน�ง ผู(ช�วย
ศาสตราจารย5 อัตราละ 5,600 บาท และได(รับค�าตอบแทนเท�ากับอัตราเงินประจําตําแหน�ง อัตราละ 
5,600 บาท โดยมีผลต้ังแต�วันท่ี 22 กันยายน 2561 เป3นต(นไป 
   ดังนั้น การเบิกจ�ายเงินในเดือน กรกฎาคม 2562 จะต(องมีการตกเบิกเงินประจํา
ตําแหน�งทางวิชาการ ตําแหน�งผู(ช�วยศาสตราจารย5ย(อนหลังให(นาย C โดยคํานวณระยะเวลาตกเบิก
ต้ังแต�วันท่ี 22 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 พร(อมท้ังเรียกคืนเงินค�าตอบแทนอาจารย5ท่ี
มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีเบิกล�วงล้ําเกินสิทธิ ต้ังแต�วันท่ี 22 กันยายน 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
สามารถแสดงการคํานวณการเบิกจ�ายเงิน ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 ดังนี้ 

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

กรอกข+อมูลประจําปP, งวดการจ!ายเงิน,  
ระบุรหัสประเภทบุคลากรและรหัสบุคลากร  

 

ระบุรหัสเงินได+-รายการหักท่ีเปDนตกเบิก, คําอธิบายหรือหมายเหตุ, 
วันท่ีของข+อมูลและจํานวนเงิน 
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ตารางท่ี 14 แสดงการคํานวณเงินของนาย C ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 กรณีประจําเดือน 

ชื่อ-สกุล 
อัตรา

เงินเดือน 
ป^จจุบัน 

ขอเบิก 
ตั้งแต!-ถึง 

เงินเดือน 
เงินประจํา
ตําแหน!ง
วิชาการ 

ค!าตอบแทน
เท!ากับเงิน

ประจําตําแหน!ง 

ค!าตอบแทน
ปริญญาเอก 

รวม 

นาย C 54,090 1-31 ก.ค.62 54,090.00 5,600.00 5,600.00 - 65,290.00 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 54,090.00 5,600.00 5,600.00 - 65,290.00 

   จากตารางท่ี 7 สามารถแสดงการบันทึกข(อมูลการเบิกจ�ายเงินเดือนของนาย C 
ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 กรณีประจําเดือน ในระบบ KKUFMIS ดังภาพท่ี 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 40 แสดงการบันทึกข(อมูลการเบิกจ�ายเงินเดือนของนาย C ในระบบ KKUFMIS              

กรณีประจําเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX

ระบุรหัสเงินได+-รายการหัก, เลขท่ีคําสั่ง, วนัท่ีคําสั่งจาก กจ, วันท่ีคําสั่งจากบัญชีถือจ!ายและจาํนวนเงิน 

กรอกข+อมูลรหัสประเภทบุคลากร, 
รหัสบุคลากร,  



60 
 

ตารางท่ี 15 แสดงการคํานวณเงินของนาย C ประจําเดือนกรกฎาคม 2562 กรณีตกเบิก  

ชื่อ-สกุล 

อัตราเงินประจําตาํแหน!ง 

ขอเบิก 
ตั้งแต!-ถึง 

ขอเบิกเงิน
ประจําตําแหน!ง 

ขอเบิกเงิน
ค!าตอบแทน
เงินประจํา
ตําแหน!ง 

รวมเงินตก
เบิก 

*การเรียกคืน
เงิน

ค!าตอบแทน
ปริญญาเอก 

เดิม ใหม! 
เบิก
เพ่ิม 

นาย C - 5,600 5,600 22-30 ก.ย.61 
ต.ค.61 
พ.ย.61 
ธ.ค.61 
ม.ค.62 
ก.พ.62 
มี.ค.62 
เม.ย.62 
พ.ค.62 
มิ.ย.62 

1,680.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 

1,680.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 
5,600.00 

3,360.00 
11,200.00 
11,200.00 
11,200.00 
11,200.00 
11,200.00 
11,200.00 
11,200.00 
11,200.00 
11,200.00 

-1,500.00 
-5,000.00 
-5,000.00 
-5,000.00 
-5,000.00 
-5,000.00 
-5,000.00 
-5,000.00 
-5,000.00 
-5,000.00 

รวมทั้งสิ้น(บาท) 52,080.00 52,080.00 104,160.00 -46,500.00 

   จากตารางท่ี 8 สามารถแสดงการบันทึกข(อมูลการเบิกจ�ายเงินเดือนของนาย C 
ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 กรณีตกเบิก ในระบบ KKUFMIS ดังภาพท่ี 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 41 แสดงการบันทึกข(อมูลการเบิกจ�ายเงินเดือนของนาย C ในระบบ KKUFMIS กรณีตกเบิก 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX 

กรอกข+อมูลประจําปP, งวดการจ!ายเงิน,  
ระบุรหัสประเภทบุคลากรและรหัสบุคลากร  

 

ระบุรหัสเงินได+-รายการหักท่ีเปDนตกเบิก, คําอธิบายหรือหมายเหตุ, 
วันท่ีของข+อมูลและจํานวนเงิน 
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บทที่  5 

ป�ญหา อุปสรรคและข�อเสนอแนะ 

 
การเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น ผู&ปฏิบัติงานจะต&องปฏิบัติตามระเบียบ ข&อบังคับ และหลักเกณฑ*ท่ีเก่ียวข&อง
อย�างเคร�งครัด เพ่ือให&การดําเนินการเป-นไปด&วยความถูกต&อง ซ่ึงผู&จัดทําคู�มือได&รวบรวมป1ญหาและ
อุปสรรค รวมท้ังข&อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 

  5.1.1 เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก�นได&มีฐานะเป-นมหาวิทยาลัยกํากับของรัฐ ต้ังแต�วัน
ที 18 กรกฎาคม 2558 จนถึงป1จจุบัน โดยมีระยะเวลาการเปลี่ยนสถานภาพของข&าราชการและ
ลูกจ&างประจํา อยู�ในระหว�าง 2-5 ป> จึงยังไม�มีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และยังไม�มีคู�มือเก่ียวกับ
การเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพ เพ่ือใช&เป-น
มาตรฐานและใช&อ&างอิงการปฏิบัติงาน 
  5.1.2 ระบบสารสนเทศการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนท่ีใช&ในป1จจุบัน ยังไม�มีการ
พัฒนาให&เชื่อมโยงข&อมูลระหว�างฐานข&อมูลบุคลากรของกองทรัพยากรบุคคลและฐานข&อมูลการเบิก
จ�ายเงินของกองคลัง ทําให&เกิดกระบวนงานท่ีซํ้าซ&อนระหว�างกันและอาจเกิดความผิดพลาดในการ
เบิกจ�ายได&  
  5.1.3 กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข&องส�วนใหญ�เป-นกฎ ระเบียบท่ีใช&ในการเบิกจ�ายเงินเดือน
ข&าราชการและลูกจ&างประจํา ซ่ึงยังไม�มีการทบทวนกฎ ระเบียบ ข&อบังคับหรือหลักเกณฑ*ท่ีเก่ียวข&องให&
มีความสอดคล&องกับการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนในป1จจุบัน 
  5.1.4 ผู&ปฏิบัติงานด&านการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนมีจํานวนน&อยเม่ือเทียบกับ
จํานวนบุคลากรท้ังหมด อีกท้ังยังไม�มีการบริหารจัดการองค*ความรู&หรือการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู&ด&านการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน  
 
 
 

  5.2.1 ต&องมีการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน พร&อมท้ังทบทวนกฎ ระเบียบ ข&อบังคับ 
ประกาศหรือหลักเกณฑ*ท่ีมีผลต�อการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทนให&มีความเหมาะสม รวมท้ังให&
มีความครอบคลุมและสอดคล&องกับสถานการณ*ป1จจุบัน 

5.1 ป�ญหาและอุปสรรค 

5.2 ข�อเสนอแนะ 
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  5.2.2 ต&องมีการวิเคราะห*กระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ
บูรณาการ โดยให&สามารถเชื่อมโยงข&อมูลระหว�างกองทรัพยากรบุคคลและกองคลัง เพ่ือลดความ
ผิดพลาดและลดข้ันตอนการทํางาน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานให&มากข้ึน 
  5.2.3 ต&องมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข&อมูลสําหรับการเบิกจ�ายเงินเดือนและ
ค�าตอบแทน เพ่ือให&มีการรายงานข&อมูลท่ีถูกต&องและเพ่ือให&ผู&บริหารใช&เป-นข&อมูลในการตัดสินใจได&
อย�างรวดเร็ว 
  5.2.4 ต&องมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู&ระหว�างผู&ปฏิบัติงาน ท้ังระดับมหาวิทยาลัย
และระดับส�วนงาน เพ่ือถ�ายทอดองค*ความรู&และรับฟ1งข&อคิดเห็นต�างๆเก่ียวกับการเบิกจ�ายเงินเดือน
และค�าตอบแทน และเพ่ือให&ผู&ปฏิบัติงานได&มีความรู&ความเข&าใจและสามารถทํางานแทนกันได& 
 

_____________________________ 



63 
 

บรรณานุกรม 
 

 

กฎหมายและระเบียบ 
 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

กระทรวงการคลัง (2551, 18 สิงหาคม). ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด�วยการหักเงินสะสม การ
เบิกจ�ายเงินสมทบ เงินชดเชย และการส�งเงินเข�ากองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการ.  

 

ข�อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก&น (2558, 3 ตุลาคม). ข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด�วย เงินเดือน      
เงินประจําตําแหน�ง ค�าตอบแทน พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภท
สนับสนุน.  

มหาวิทยาลัยขอนแก&น (2559, 17 กันยายน). ข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด�วย การกําหนด
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีเปล่ียนสถานภาพมาจากข�าราชการ
และลูกจ�างประจํา พ.ศ.2559.  

มหาวิทยาลัยขอนแก&น (2560, 24 กรกฎาคม). ข�อบังคับกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ.2560. 

มหาวิทยาลัยขอนแก&น (2560, 20 ตุลาคม). ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี8/2560) เรื่อง หลักเกณฑ9และวิธีการจ�ายค�าตอบแทน
สําหรับผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกเป=นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน�งอาจารย9 ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก และมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ พ.ศ.2562. 

มหาวิทยาลัยขอนแก&น (2562, 6 กุมภาพันธ/). ข�อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด�วย เงินเดือน 
เงินประจําตําแหน�งบริหาร และเงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทบริหาร พ.ศ.2562.  
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ภาคผนวก 1 
กฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับและประกาศที่เก่ียวข�อง 
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ภาคผนวก 2 
ตัวอย�างคําสั่งที่เก่ียวข�อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137

XXXXX



rhali4U111511Elfrovuuriu 

/4 LICA /2563 

111801f11 101.11f11.1 4111,1,1414111111f1111.111,L171111A-11.theTUlt11111.1 

105760 Lattilzilohuvitil 4613 61111A011 31,390 curni 	 gillnlicumaruAI  

lieutriviiwazymI itirt.hu011111Ifli E-mail - address : sakhse@kku.ac.th  Vimivtilzolgtvaloon 

WinniTUTAliti 0111,11111.1V1 1 1311.11 EYLI 2563 vum 	ie iniAithnvuoiihniTah 

olfritiiiimonlifimatanoni 32 anJ19111 37 (1) (5) inimr,TrrUit-vgllivrfivienAititowficu 

vim. 2558 41 38 iario 39 111/116110171PUL141111b1A6001.111fill 	mnimilliwufina 	2558 

thr,naufimiltnif31 	 (Q`611r11 6/2555) alidcuil 26 riquivu TIM. 2555 Liol 

9471/2562 alicuil 6 vit-ififilErLI MM. 2562 Zlotitroilit11801fil IVULF111111:1f111(U111,11111ErlaEJal0ZfAlf1 

1111131101111f111111)I:101fi 

istld 111,1,0iitlii 1 iN1K1E11.1 2563 

tti #11.1;11 	9.5 	vityttnifiu 1ro.r . 2563 

(nonvorrivilehniemlnl FivLvity) 

104aBniTairlieni'imeinneifia 

litillinilumilaninFlU141111181A/8/Jal.111111,1 

xxxxx xxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

138



I 
fila11111157181AIEJTVULLfiti 

/2563 

11@4 

01018illtN01111P1111.111.11J191I1 32 uor,Lionl 37 (1) (5) tat L'19171 85 uvivilnietillitijciP 

L14111/81A121.11,6f11.1 IAIM. 2558 eriocCiViculimilvIEnAtotiLLfiti 	flaavilii 14mm4 uor,IBInil 

Lai 	 giviijum:If1111.11114111/EMAIFJ MM. 2561 410.t71PU 

V141111ErlAtatillfill 	Cha01.1 1.11.11i7Z4197111141.11 P119101J11111.111%.7fIlltalVilIVIEJ1A 

uotthturvidlcumiti vim. 2558 ii0171KU11141111ErIAIEJIJOUL6f11.1 iirliClUf1151;i1411111.11MW VIM. 2558 

LLaticiLLfillivholL cUltnim 	Ltol mAinLnavvILLatTiniTATilcuiusilbt),mmaliiiIlilLon.11 

Lottivwfolywmi (ulaluiti 2) vq.m. 2550 la wiliurilt Ltiilah 

(g1711171 12/2552) Lijol fiivrorvAdni,nnoviarnih'ciraunilm 

6Lateamwri:inli1.13 nin'a1/IEnA18 tht noufiulihniminImEnAjnocuu,fiu lunilthrp 

4/2563 Sividuffi 1 LIT11181.1 2563 LLati,gulougieuivindfnlitii rinwl'iiluvrfimuiErootiuricu 

fi 9471/2562 alTufi 6 vitif4niEJ1,1 vi.m. 2562 	 inErOaciajivia malr,cr, Th1.11114'4'1 

108215 1117nlm13)14r171lEllEJ ilLL141.141i1E ffi lM111 	6 15 	 Illii1119111414114 

1@ifil0f111@l1E1 attiViti"rii5vienniwiaufiquoi@i 	0107) 

9,900 Invi uotLlupiimoulvitaoliar, 9,900 vrvi oiluoirTufli 31 85(1 '1(13)2561 viitiiiati 

'•1 	icufi 	 2563 

(Iolmimi@ilEiLn1811,n1 Tiv.Vicv,) 

IolaniTAliErviminlitma 

1.J 1JCif11111111.105MIVii11141111E14UTOUL1f1l1 

xxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx

139

xxxxxxxxx



0
ilA111411VIEJlthuMULLfiti 

AU 74 /2563 

64o1 ul1ati44iann'imul60/101,111fiU 1n 8063/2562 1 Jtif1111011Z51E1 

ompiinAillytinllionAlut@cuLLfii.4 8063/2562 al mil 27 fitl Erl E111 2562 Cil @l LAvuiluavintuilinlnu 

minlviunAu aliTlnOn uluclutuivia 11105:141.111Z1J66o1lkllIU11101161111.117@lf1100171T156 6VLI1IAll1VLITU1/1 1 0101PIL 

2562 viiiinLINI1.111,1,001411AIAMTILPIMOVISI VLI s*'Ij@l1.1,f71,11P5'411.11/11'111U1A1EJ/JULILIfil.1171 8063/2562 VtillfIlILMIMr,110 

@1010611,M011LPI111111.11110171 32 6otivm59 37 (1) (5) 611ilY15t5lt1:Ttli3OL1ie71/itnAltitau6Lfitl 'AM. 2558 

4i 26 avi14101PulninlvitnAinvuLLfiu 	f1171J31,115111.1y190 	2558 4i 9 ilvilivirlPiulivillcoulAtvuLLfiu 

1,11,11.ktilltrtht4lilt,1,1111.11 P1101@ULLY11,111111f1111AJW111181A/EJ sti5t1.11111111f115 1,LanktiLnvioctlueitiu vu.m. 2558 

th-Linlmmtutn7ninwuivimnvimmatlu4mcvnlvitnAiutuuLLficu (meicull 8/2558) LIN ViAlf11,11C101'41,1,0en'f1151AVU1,11.aVU 

li7t4116211^11df1111,1111/1111/1EMA'EJI5t61111111ilf115 Lotthzurviaiagitill aeitifi 19 hriini vi.m. 2558 115:inliamnan5un15 

cuivin71Ttrqflma thl,i4nLvirrIviEnAititvuuriti (aTufi 10/2559)1:4@1 fmfi'lliovUitehluam.kuvfltutin@lcortlfwiti 

LvticoulAiu cool. 2559 aeitSi 16 filITIEPLI 'N.M. 2559 1htifrimmt-ur,n7un17 vivin51-ruvima 

(m.Tufi 11/2559) 1,1@1 f117611/11.10y1Uf115A'TLIMILLMA'J11,11.1aM.,1 i('11 51Jn17CA@cullcu6gvir1e orCinl11a1i1l1/1ty4ti 

Tucavi 16 ficuonocuvVM. 2559 1.172imfwil.rviimEnAjutvuLLficu (afuil 16/2560) 65@l f11161V11,10ii@EMZi1151AM101.11,k1.! 

518`qff10 1,110..till.lillTU311115')101A11111i1U111/1111/181AIEJ litAllgiatif115Cm5i1111:61@1,101.11,FlULIALLkgriliiiVIIIINTLIVVilIVIErlh 

vvrthr,Limi filltrolyrillifiunrawiTunalltonivilicounAiu 01-7cuiii 5 Ln51mL 2560 LLatiMuLmi4-rt,mvin 

@5f1151,Jg 911L4'41111/111/1T4EJTM,11,1,f11.1 9471/2562 aliVi 6 Initi.Anntru vuM. 2562 'ilIctiiiiLLintoiluvitiluatOcuLhcu 

vitlfwymvillyisnAiu 4-1inu 1 51E1 	tnerlutuivia v@Irst m1a..5um6 li solucIVT61t1i1uPT1?Tl1i 

etani,vrtiovinnnuAltinavitiluatauLgvuLLA mAiLtculcdorn.wi'w7almin1J7:,/n15 

cbcrIALLoifitril 1 olanni 2562 kuhati 

Ail ill 	 lull:1111ft vui. 2563 

(5@lflia9151@llenflilE111f11 

UhtIiinilwoudnillAiannlvienth'ervocuusiu 

xxxx
xxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

140



xxxxxx

xxxxxxx
xxxxxx

141



142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
ตัวอย�างหนงัสือบันทึกข�อความและแบบฟอร�มที่เก่ียวข�อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข�อความ 
ส�วนงาน  สํานักงานอธิการบดี กองคลัง งานงบประมาณ โทร. 48756 
ท่ี  อว 660201.1.2.1/                                วันท่ี      มิถุนายน 2563 
เรื่อง   ขออนุมัติใช)เงินและเบิกจ-ายเงินเดือน เงินประจําตําแหน-ง ค-าตอบแทน และค-าใช)จ-ายอ่ืนของบุคลากร 

       ส-วนงาน สํานักงานอธิการบดี ประจําเดือน มิถุนายน 2563 
เรียน   รองอธิการบดีฝ3ายบริหาร (ผ-านผู)อํานวยการกองคลัง)  

กองคลัง ใคร-ขออนุมัติใช)และเบิกจ-ายเงินเดือน เงินประจําตําแหน-ง และค-าตอบแทนของบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก-น ส�วนงาน สํานักงานอธิการบดี (010000) ประจําเดือน มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

รายละเอียด 
แหล�งของเงิน 

รวมเบิก(บาท) งบประมาณแผ�นดิน 
(6) 

งบประมาณเงินรายได�
(2) 

1. เบิกจ�ายผ�านระบบเงินเดือนฯ (Payroll)

 1.1 ข)าราชการเปลี่ยนสถานภาพ(11) 

 1.2 ลูกจ)างประจําเปลี่ยนสถานภาพ(21) 

 1.3 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ-นดิน(80) 

 1.4 ลูกจ)างช่ัวคราวเงินงบประมาณแผ-นดิน(40) 
 1.5 พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได)(50) 

 และลูกจ)างช่ัวคราวเงินรายได)(60) 

 1.6 พนักงานราชการ(82) 

 1.7 ค-าตอบแทนพิเศษเตม็ข้ันข)าราชการ 

 1.8 ค-าตอบแทนพิเศษเตม็ข้ันลูกจ)างประจํา 

2. เบิกจ�ายผ�านระบบเบิกจ�ายท่ัวไป (BG)

 2.1 ค-าตอบแทนผู)บรหิารท่ีมีวาระ 

 2.2 ค-าตอบแทนเหมาจ-ายการจดัหารถประจําตําแหน-ง 

รวมขออนุมัติใช�และเบิกจ�ายท้ังส้ิน 

รวมจํานวนเงินท่ีขออนุมัติใช)และเบิกจ-าย ประจําเดือน มิถุนายน 2563 จํานวนเงินท้ังสิ้น 
..................................... บาท (..................................................................) ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพร)อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 (นางพรรณี ศักด์ิทัศนา) 
 หัวหน)างานงบประมาณ 

(นภัสสร มงคลกุล ผู)ร-าง/พิมพB) 
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ต้ังแต�-ถึง จํานวนเงิน(บาท)

เบิกเพิ่ม มิ.ย.2563

เบิกลด มิ.ย.2563

รวมขอเบิก 0.00

ตําแหน�ง ระดับ คณะ/หน�วยงาน อัตราละ
ขอเบิก

หมายเหตุ

รายละเอียดการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(ข0าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) หน�วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก�น

ประจําเดือน มิถุนายน 2563 ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.2563 รายการรายจ�าย เงินเดือน

ลําดับ เลขประชาชน ช่ือ-สกุล
เลข

ประจํา

ตําแหน�ง

เงนิเดอืน_ม.ิย.63_11 หนา้ที� 1 จาก 1
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ตั้งแต� ถึง วัน เดือน

-  รวมเบิก

รายละเอียดการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าตอบแทน

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(ข$าราชการเปลี่ยนสถานภาพ) หน�วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก�น

ตกเบิกเดือน มิถุนายน 2563 ประจําป/งบประมาณ พ.ศ.2563 รายการรายจ�าย เงินประจําตําแหน�งทางวิชาการ

รวม รวมเงินขอเบิกคณะ/หน�วยงานชื่อ/ตําแหน�ง
เลข

ประจํา

ตําแหน�ง

ตําแหน�ง/ระดับ อัตราใหม� หมายเหตุเลขประชาชนลําดับ
 เบิกเพิ่มเดือน

ละ

ระยะเวลาตกเบิก
อัตราเดิม
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หนา้ที� 1 จาก 1

สะสม สมทบ รวม

เบิกเพิ่ม มิ.ย.2563

เบิกลด มิ.ย.2563

xxxx xxxx xxxx

ค�าจ�าง

ประจําเดือน 

มิ.ย.2563

รวมนําส�งเงินประกันสังคมเดือน มิ.ย.2563 ทั้งสิ้น

กองทุนประกันสังคม
หมายเหตุ

รายละเอียดการนําส�งเงินประกันสังคมพนักงานมหาวิทยาลัย(ลูกจ�างประจําเปลี่ยนสถานภาพ) มหาวิทยาลัยขอนแก�น

กรณีประจําเดือน  เดือน มิถุนายน 2563

ลําดับ เลขบัตรประชาชน
เลขประจํา

ตําแหน�ง
ช่ือ-สกุล คณะ/หน�วยงาน

K:\การขอแตง่ตั �งชํานาญการ\1.คูม่อืการปฏบัิตงิาน_เรื�องการเบกิจ่ายเงนิเดอืนและคา่ตอบแทนของพนักงานมหาวทิยาลัยเปลี�ยนสถานภาพ\เอกสารอา้งองิ\ภาคผนวก3\ภาคผนวก3.4.xls
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24/6/2020

รายงานขขอมมลเงงนนนาสสง กบข. งานประจนาเดดอน

16:14

รหหสหนสวยเบงกจสาย

ชดชอหนสวยเบงกจสาย

รหหสหนสวยยสอย

ชดชอหนสวยยสอย

กบข. 007/1 (ค.)

เลขออางออง
เดดอน พ.ศ.

สรรปขออมมลการนนาสสงเงอน กบข.

(1) เงอนสะสม

(2) เงอนสมทบ

(3) เงอนชดเชย

(4) เงอนสะสมสสวนเพอพม

รวมจนานวนเงอนทททงหมด

(1) + (4) ยอดหทกเงอนเดดอนสมาชอก

(2) + (3) ยอดเบอกเงอนสมทบและชดเชย

จนานวนสมาชอก

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

ราย

ขอาพเจอาขอรทบรองวสา รายการดทงกลสาวเปปนความจรองทรกประการ

ลงชดพอ ............................................................................ ผม อนนาสสง

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

ตนาแหนสง ...................................................................................

วทนททพ .............. เดดอน .......................................... พ.ศ. .............

 488,900.70

 488,900.70

 325,933.80

 728,730.10

 2,032,465.30

 344

 1,217,630.80

 814,834.50

2563

มหาวอทยาลทยขอนแกสน

มหาวอทยาลทยขอนแกสน

มอถรนายน
00163061001

040200-23076-001

040200-23076-001

รหทสผม อใชอ : 2450400002313
147

นางสาวนภัสสร มงคลกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี



No.
Company

Code
CompanyName

Departmen
tCode

Employee
Code

TitleNa
me

FirstName LastName
เงนิสะสม

(EMPCONT.)
เงนิสะสมเพิ#ม
(EMPCONT.)

รวมเงนิสะสม
เงนิสมทบ

(COMPCONT.)
ID.No Menu ประเภท อตัราเงนิเดอืน

รวมทั�งสิ�น

รายละเอยีดการนําสง่เงนิกองทุนสํารองเลี9ยงชพี

ประเภท ขา้ราชการเปลี#ยนสถานภาพ ประจาํเดอืน มถิุนายน 2563

หนา้ที� 1 จาก 1
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ประวัติผู
เขียน 
 

 

ข
อมูลท่ัวไป 
  ชื่อ-นามสกุล     นางสาวนภัสสร  มงคลกุล  

  ปฏิบัติงานในตําแหน ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

  วันเดือนป&เกิด    วันท่ี 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2528 อายุ 35 ป& 

  สังกัด     งานงบประมาณ กองคลัง  

       สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก น 

  ปฏิบัติงานในตําแหน ง  นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  

  e-mail    napamo@kku.ac.th 

ประวัติการทํางาน 
  ป& พ.ศ.2553- ปBจจุบัน  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก น 

ประวัติการศึกษา 
  ระดับปริญญาตรี   บัญชีบัณฑิต คณะการบัญชีและการจัดการ  

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ระดับปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 

      มหาวิทยาลัยขอนแก น 
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