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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

      กองคลังเป็นหน่วยงานกลางสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีภารกิจหลักคือ บริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย การเงิน การจัดเก็บ

รายได้ การบริหารลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห์กลยุทธ์การเงิน   การบัญชี 

รายงานการเงินและบัญชี การพัสดุ ควบคุมและจำหน่ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันสัญญา 

ให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และมีการนำเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ โดยมีเว็บไซต์ของกองคลังให้บริการเพื่อสะดวก รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

      กลุ่มภารกิจการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน

และค่าจ้างของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  การหักเงินสะสมและสมทบเพื่อส่งสำนักงานประกันสังคมและ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการหักหนี้บุคคลที่สามตามข้อตกลงของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผ่านระบบจ่ายตรง (งบบุคลากร:ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) และระบบ 

e-pension (บำเหน็จบำนาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงินอุดหนุน : พนักงาน

มหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำใบ

เบิกจ่าย (Barcode) และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง  การ

เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณ

แผ่นดินนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รวมศูนย์การเบิกจ่ายไว้ที่ส่วนกลาง โดยมอบหมายให้กองคลัง

เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่บุคลากร ส่วนการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 

ค่าตอบแทนและเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ทำการเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้นั้น 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

เบิกจ่าย โดยการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ผ่านระบบ KKUFMIS  
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      ในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลทำให้ มีการปรับเปลี่ยน ระเบียบ และ

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง  จากงบประมาณเงินรายได้  ซึ่งมีผลทำให้

ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัยหรือระดับส่วนงานขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้ เป็นไปด้วย

ความถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ ผู้จัดทำคู่มือเล่มนี้ซึ่งดำรงตำแหน่ง 

นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน

และค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้ จึงได้จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและ

ค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้ โดยการรวบรวม ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่

เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตัวอย่างกรณีศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏบิัติงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน และถือเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

1.2 วัตถุประสงค์ 

      1.2.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้มีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบหลักเกณฑ์ ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน  

      1.2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้มีความรู้  

ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้ 

      1.2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้ใช้ 

คู่มือนี้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      1.3.1 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้มีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกบั ระเบียบหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

      1.3.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้มีความรู้  

ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้ 

      1.3.3 ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้ใช้คู่มือนี้ 

เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
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1.4 ขอบเขตของคู่มือ 

      คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้เล่มนี้ จัดทำขึ้น

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับ

เงินเดือน ค่าจ้าง จากงบประมาณเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

1.5 คำจำกัดความของคู่มือ 

      1.5.1 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      1.5.2 งบประมาณเงินรายได้ หมายถึง งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

โดยใช้ปงีบประมาณเช่นเดียวกันกับปีงบประมาณเงินแผ่นดิน คือ 1 ตุลาคมของปี พ.ศ.ปัจจุบัน ถึง 30 

กันยายนของปี พ.ศ. ถัดไป และเรียกชื่อปีงบประมาณตามปี พ.ศ. ถัดไป 

      1 .5 .3  พ นั ก งาน มหาวิท ยาลั ย  หมายถึ ง  พ นั ก งานมหาวิท ยาลั ย โดย ใช้ เงิน ราย ได้  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      1.5.4 ลูกจ้าง หมายถึง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      1.5.5 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      1.5.6 ค่าจ้าง หมายถึง ค่าจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      1.5.7 เงินสมทบประกันสังคม หมายถึง เงินสมทบประกันสังคม ของพนักงานมหาวิทยาลัย และ

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ 

      1.5.8 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หมายถึง เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงาน

มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได ้

      1.5.9 งบอุดหนุน : อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยโดย 

ใช้เงินรายได้ ค่าจ้างชั่วคราวของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง  

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินเพ่ิมอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน ค่าจ้าง ที่เบิกจ่ายจาก 

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      1.5.10 ระบบ KKUFMIS (Khonkaen University Fiscal Management Information 

System) หมายถึง ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน กองทุน โดยเกณฑพ์ึงรับ พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิต ิ

และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
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บทที่  2 

โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 

      กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงำนที่ก ำหนดมำตรฐำน 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้ำนกำรคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับกำรรักษำวินัยทำงกำรคลังและพัสดุ 
สนับสนุนกำรบริหำรกำรคลังและพัสดุ มหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยใช้
ระบบสำรสนเทศที่ทันสมัย และบริกำรทำงด้ำนกำรคลังและพัสดุของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งกำร
ด ำเนินงำนของกองคลังประกอบด้วยโครงสร้ำงองค์กรและบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
 
2.1 ประวัติกองคลัง 
      กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น จัดตั้งตำมประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 3 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2519 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 93 ตอนที่ 23 ลงวันที่ 6 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2519 เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น โดย
ประกำศให้แบ่งส่วนรำชกำรในส ำนักงำนอธิกำรบดีเป็นกองต่ำงๆ 6 กอง และแต่ละกองแบ่งเป็นแผนก
ต่ำงๆ ซึ่งมีกองต่ำงๆ ดังนี้ 
  1) กองกลำง 
  2) กองคลัง 
  3) กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
  4) กองแผนงำน 
  5) กองบริกำรกำรศึกษำ 
  6) กองบ ำรุงรักษำอำคำรและสถำนที่  
จึงได้มีกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น นับแต่นั้นเป็นต้นมำ  
      ในปัจจุบันนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้ปรับสถำนภำพเป็นมหำวิทยำลัยใน
ก ำกับของรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
หน้ำที่ 25 เล่ม 132 ตอนที่ 66 ก ลงวันที่ 17 กรกฎำคม 2558 ด้วยกำรเป็นหน่วยงำนของรัฐที่เป็นนิติ
บุคคลตำมกฎหมำย และมิใช่ส่วนรำชกำร หรือรัฐวิสำหกิจ มีกำรบริหำรงำนตำมระเบียบข้อบังคับของ
มหำวิทยำลัยเอง จำกเดิมที่มหำวิทยำลัยเป็นหน่วยงำนรำชกำรในสังกัดของรัฐโดยตรง กำร
เปลี่ยนแปลงให้มหำวิทยำลัยจำกระบบรำชกำรก็เพ่ือให้มหำวิทยำลัยมีอิสระและควำมคล่องตัวในกำร
บริหำรจัดกำร ทั้งเรื่องกำรจัดกำรทำงกำรเงิน งบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัย
สำมำรถก ำหนดกฎเกณฑ์ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในได้เอง  
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      เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กร กำรจัดโครงสร้ำงและแบ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำนอธิกำรบดี
ของมหำวิทยำลัยมีควำมสอดคล้องตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2558 และข้อบังคับมหำวิทยำลัยขอนแก่น ว่ำด้วยกำรจัดตั้ง กำรรวม กำรยุบเลิก กำรแบ่งส่วนงำน 
และหน่วยงำน กับหน่วยงำนย่อยของส่วนงำนในมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 จึงได้ออก
ประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 58/2562 เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2562 แบ่งให้กองคลังเป็นหน่วยงำนบริหำรจัดกำรกลำงของ
มหำวิทยำลัย และประกำศมหำวิทยำลัยขอนแก่น ฉบับที่ 120/2562 เรื่อง กำรแบ่งหน่วยงำนของ
หน่วยงำน ส ำนักงำนอธิกำรบดี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 14 มกรำคม พ.ศ. 2562 ได้แบ่งหน่วยงำนย่อย
ของกองคลัง ดังนี้ 
            1) งำนงบประมำณ 
 2) งำนพัสดุ 
 3) งำนกำรเงิน 
 4) งำนบัญชี 
      โดยมีบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณรำยรับ รำยจ่ำย กำรเงิน กำร
บริหำรลูกหนี้ บริกำรเงินยืม กำรลงทุนทำงกำรเงิน วิเครำะห์กลยุทธ์กำรเงิน กำรบัญชี รำยงำน
กำรเงินและบัญชี กำรพัสดุ ควบคุมและจ ำหน่ำยพัสดุ บริหำรสัญญำและหลักประกันจัดท ำสัญญำ 
และปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 
2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม 
      2.2.1 วิสัยทัศน์ 
      กองคลัง มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นหน่วยงำนชั้นน ำด้ำนกำรบริหำรกำรคลังและพัสดุของ
มหำวิทยำลัยภำครัฐ 
      2.2.2 พันธกิจ 
       1) ก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้ำนกำรคลังและพัสดุให้สอดคล้องกับกำร
รักษำวินัยทำงกำรคลังและพัสดุ 
       2) สนับสนุนกำรบริหำรกำรคลังและพัสดุ มหำวิทยำลัยขอนแก่นให้ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยใช้ระบบสำรสนเทศท่ีทันสมัย 
       3) บริกำรทำงด้ำนกำรคลังและพัสดุ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
      2.2.3 ค่านิยม 
      บริกำรด้วยควำมเป็นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม่ ใส่ใจจริยธรรม น ำองค์ควำมรู้ มุ่งสู่ควำมเป็น
เครือข่ำย 
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 F Friendship ควำมเป็นมิตร 
 I Intelligent องค์ควำมรู้ 
 N Network เครือข่ำย 
 A Attitude ทัศนคติ 
 N New Innovation นวัตกรรมใหม่ 
 C Customers ผู้รับบริกำร 
 E Ethic จริยธรรม 
  
      2.2.4 วัฒนธรรมองค์กร 
 ควำมมุ่งม่ัน ทุ่มเท มีจิตใจให้บริกำร 
      2.2.5 เป้าประสงค์หลัก 
       1) มีโครงสร้ำงและระบบบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
       2) กำรบริกำรที่เป็นเลิศ 
       3 ) เป็ นศู นย์ กลำงกำรรวมพลั งและพั ฒ นำของเครื อข่ ำยกำรคลั งและพั สดุ ของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นอย่ำงเข้มแข็ง 
       4) บุคลำกรมีศักยภำพในกำรท ำงำนสูง มีควำมผำสุกในกำรท ำงำนและมีควำมผูกพันต่อ
องค์กร 
      2.2.6 สมรรถนะหลัก 
      กองคลังเป็นองค์กรที่สั่งสมควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนวิชำชีพกำรเงิน กำรบัญชี และกำรพัสดุ ซึ่ง
มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ดีด้วยกำรท ำงำนเป็นทีม ภำยใต้กรอบแห่งกำรยึดมั่นในควำมถูกต้อง ซื่อสัตย์ มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีกำรใช้เทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำน ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-Service และ
ระบบ e-Ordering 
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2.3. โครงสร้างการบริหารกองคลัง 
      2.3.1 โครงสร้างกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 กำรบริหำรงำนของกองคลัง มีสำยกำรบังคับบัญชำขึ้นตรงต่อรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร มี
ผู้อ ำนวยกำรกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชำชั้นต้น ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบก ำกับดูแลกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรคลังและกำรพัสดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงโครงสร้างกองคลัง (Organization chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ส านักงานอธิการบดี 

กองคลัง 

งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 
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      2.3.2 โครงสร้างการบริหารกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โครงสร้ำงอัตรำก ำลังของกองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
มีจ ำนวนทั้งสิ้น   75 อัตรำ โดยจ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง และแสดงตำมงำนที่สังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารกองคลัง (Administration chart) 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
(1) 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
(1) 

หน่วยอ ำนวยกำร หัวหน้ำ 
งำนงบประมำณ 

(1) 

หัวหน้ำ 
งำนพัสดุ 

(1) 

หัวหน้า 
งานการเงิน 

(1) 

หัวหน้ำ 
งำนบัญชี 

(1) 

(22) 
-นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี (20) 
-พนักงำนปฏิบัติงำน
ทั่วไป (2) 

(6) 
-เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำน
ทั่วไป (1) 
-นักจัดกำรงำน
ทั่วไป (2)  
-นักเทคโนโลยี 
สำรสนเทศ (1) 
-พนักงำนธุรกำร (1) 
-พนักงำนปฏิบัติงำน
ทั่วไป (1) 

(18) 
-นักวิชำกำรพัสดุ (15) 

-พนักงำนท่ัวไป (1) 
-พนักงำนปฏิบัติงำน
ทั่วไป (1) 
-พนักงำนพัสดุ (1) 

(14) 
-นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี (10) 
-พนักงำนปฏิบัติงำน
ทั่วไป (3) 
-นักบัญชี (1) 

(10) 
-นักบัญชี (8) 
-นักวิชำกำรเงินและ
บัญชี (2) 
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      2.3.3 ข้อมูลบุคลากรกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
      บุคลำกรกองคลัง มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี พ.ศ. 2563 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 75 อัตรำ 
โดยจ ำแนกตำมประเภทต่ำง ๆ ได้ดังนี้ 
      จ ำแนกตำมประเภทบุคลำกร 
 1) พนักงำนมหำวิทยำลัย (เปลี่ยนสถำนภำพ)  จ ำนวน 17 อัตรำ 
 2) พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบอุดหนุนจำกรัฐ)  จ ำนวน 28 อัตรำ 
 3) พนักงำนมหำวิทยำลัย (งบเงินรำยได้)  จ ำนวน 19 อัตรำ 
 4) ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย จ ำนวน 10 อัตรำ 
 5) ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน   1 อัตรำ 
      จ ำแนกตำมประเภทต ำแหน่ง 
 1) ผู้อ ำนวยกำรกอง จ ำนวน   1 อัตรำ 
 2) นักวิชำกำรเงินและบัญชี จ ำนวน 35 อัตรำ 
 3) นักวิชำกำรพัสดุ จ ำนวน 17 อัตรำ 
 4) นักบัญชี จ ำนวน 10 อัตรำ 
 5) พนักงำนปฏิบัติงำนทั่วไป จ ำนวน   6 อัตรำ 
 6) นักจัดกำรงำนทั่วไป จ ำนวน   2 อัตรำ 
 7) เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป จ ำนวน   1 อัตรำ 
 8) นักเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน   1 อัตรำ 
 9) พนักงำนธุรกำร จ ำนวน   1 อัตรำ 
 10) พนักงำนพัสดุ จ ำนวน   1 อัตรำ 
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      2.3.4 โครงสร้างการปฏิบัติงานของงานงบประมาณ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี           
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงานของงานงบประมาณ กองคลัง (Activity chart) 

นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา 
หัวหน้างานงบประมาณ 

 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 

กลุ่มภารกิจ 
ควบคุมงบประมาณ 

 

กลุ่มภารกิจ 
ตรวจสอบ 

 

กลุ่มภารกิจ 
จัดท าใบสั่งจ่าย 

 

กลุ่มภารกิจ 
เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 

 

1. นำงสมพิศ โคตรนรินทร์
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ช ำนำญกำรพิเศษ 
2. นำงสุภำภรณ์ รำชตร ี
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ปฏิบัติกำร 
3. นำงธัญรัตน์ ฤทธิลำ
พนักงำนกำรเงินและบัญช ี
4. นำงปัทมำภรณ์ วจิำรณ์พล 
นักวิชำกำรเงินและบัญช ี
ปฏิบัติกำร 

1. นำงฐิติรัตน์ นำวัลย ์
นักวิชำกำรเงินและบญัชี ช ำนำญกำร 

2. นำงสุรำงค์ วิถีเทพ 
นักวิชำกำรเงินและบญัชี ช ำนำญกำร 

3. นำงจิตติมำ อินธิรำช  
พนักงำนปฏิบัติงำนทั่วไป ช ำนำญงำน 

4. นำงยุภำวดี ศรีน้อยพรม 
นักวิชำกำรเงินและบญัชี  

5. นำงอนงนำฏ ทองนำค 
นักวิชำกำรเงินและบญัชี  
ช ำนำญกำรพิเศษ 

6. นำงสำวสุพัตรำ ก้อนชำรี 
นักวิชำกำรเงินและบญัชี ปฏิบัติกำร 

7. นำงยุพำ เศรษฐจรรยำ 
นักวิชำกำรเงินและบญัชี ช ำนำญกำร 

8. นำงสำวชุติมำ ศรีประไหม 
นักวิชำกำรเงินและบญัชี ปฏิบัติกำร 

9. นางสาวกฎุากร ทองจันทร ์
นักวิชำกำรเงินและบญัชี ปฏิบัติกำร 

 
 
 

 

1. นำงกัญณิกำ สัตนำโค 

นักวิชำกำรเงินและบัญช ี
2. นำยสรรพสิทธิ์ นกัมวย 
นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
ปฏิบัติกำร 
3. นำงพิศมัย ท้ำวเพชร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
ช ำนำญกำร 
4. นำยธวัชชัย สุดวิลัย 
นักวิชำกำรเงินและบัญช ี
5. นำงกนกพร ภวภูตำนนท์  
ณ มหำสำรคำม  
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ช ำนำญกำร 
 
 

 

1. นำงศิริเพ็ญ เช่ียวธนะกุล
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ช ำนำญกำร 
2. นำงสำวมัลลิกำ แกว้เกิด
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ช ำนำญกำร 
3. นำงสำวนภัสสร มงคลกุล
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ปฏิบัติกำร 
4. นำงชลธิดำ วงษ์ละคร
นักวิชำกำรเงินและบัญชี 
ปฏิบัติกำร 
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2.4 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
      บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี  
      กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  
ออกเป็น 4 งำน 1 หน่วย ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในแต่ละงำน ดังนี้ 
 2.4.1 งานงบประมาณ มีภำรกิจหลัก ดังนี้ 
  1) ภำรกิจกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรกำรขอใช้และ
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องในกำรเบิก
จ่ำยเงินของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ให้ค ำปรึกษำผู้ใช้บริกำรและเครือข่ำยกำรคลังและพัสดุ  ก ำหนด
แนวปฏิบัติเพ่ือเป็นมำตรฐำนเดียวกัน รวมทั้งทบทวนระเบียบ ประกำศ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ในปัจจุบัน กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรคลังและพัสดุ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  2) ภำรกิจกำรควบคุมงบประมำณ มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรบันทึกฐำนข้อมูล
ทะ เบี ยน เจ้ ำหนี้  ก ำรจั ดท ำ ใบ เบิ กจ่ ำย  (Barcode) ควบคุมกำรใช้ จ่ ำย งบประมำณ ของ
มหำวิทยำลัยขอนแก่นตำมที่ได้รับจัดสรร รวมถึงงบประมำณหน่วยงำนอ่ืนให้เบิกแทน กำรโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมำณ กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  
  3) ภำรกิจกำรจัดท ำใบสั่งจ่ำย มีหน้ำที่ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำร
ประกอบกำรเบิกจ่ำยและจัดท ำใบสั่งจ่ำยเงินเพ่ือจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้ตำมภำระผูกพัน  และรำยงำนกำร
กำรจัดท ำใบสั่งจ่ำย 
  4) ภำรกิจกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรเบิกจ่ำย
เงินเดือนและค่ำจ้ำงของมหำวิทยำลัยขอนแก่น กำรหักเงินสะสมและสมทบเพ่ือส่งส ำนักงำน
ประกันสังคมและกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยขอนแก่น และกำรหักหนี้บุ คคลที่สำมตำม
ข้อตกลงของมหำวิทยำลัยขอนแก่น โดยผ่ำนระบบจ่ำยตรง (งบบุคลำกร: ข้ำรำชกำร และ
ลูกจ้ำงประจ ำ) และระบบ e-pension (บ ำเหน็จบ ำนำญ) กรมบัญชีกลำง ระบบ KKUFMIS (งบเงิน
อุดหนุน: พนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงชั่วครำว) มหำวิทยำลัยขอนแก่น ควบคุมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ กำรจัดท ำใบเบิกจ่ำย (Barcode) และกำรรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่เบิกจ่ำย
เงินเดือนและค่ำจ้ำง 
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      2.4.2 งานพัสดุ มีภำรกิจหลัก ดังนี้ 
  1) ภำรกิจจัดซื้อจัดจ้ำง มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ์ 
จ้ำงเหมำบริกำรทั่วไป จ้ำงก่อสร้ำง) ให้กับหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนอธิกำรบดี โดยวิธีกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงต่ำงๆ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.
2560 ก ำหนด 
  2) ภำรกิจบริหำรสัญญำ มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดท ำสัญญำ ตรวจสอบสัญญำ 
แก้ไขสัญญำ ควบคุมและบริหำรจัดกำรหลักประกันทุกประเภท อำทิ หลักประกันกำรเสนอรำคำ 
หลักประกันสัญญำ เป็นต้น เบิกจ่ำยเงินค่ำพัสดุ และก ำหนดหมำยเลขทรัพย์สินในระบบ KKUFMIS 
  3) ภำรกิจบริหำรพัสดุ  มีหน้ำที่ เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรคลังพัสดุ          
(กำรรับเข้ำ – จ่ำยออกจำกบัญชี) กำรตรวจนับพัสดุคงเหลือประจ ำปี และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ ตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ก ำหนด 
      2.4.3 งานการเงิน มีภำรกิจหลัก ดังนี้ 
  1) ภำรกิจรับเงิน มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและน ำส่งเงิน 
ให้บริกำรรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เป็นต้น ทั้งหน่วยงำนภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย  
  2) ภำรกิจจ่ำยเงิน มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจ่ำยเงินให้หน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอกของมหำวิทยำลัย เช่น เงินเดือน เงินค่ำตอบแทนบุคลำกร (ค่ำล่วงเวลำ ค่ำเงินเวร ค่ำเบี้ย
ประชุม   ค่ำตรวจงำนจ้ำง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย เจ้ำหนี้กำรค้ำภำยนอก บุคคลภำยนอกและหน่วยงำน
ภำยนอก เป็นต้น และกำรบริหำรสภำพคล่อง และส ำรองเงินเพ่ือช ำระหนี้ให้แก่เจ้ำหนี้กำรค้ำ 
บุคลำกร ส่วนงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย 
กำรประสำนงำน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำรบริหำรสภำพคล่องของมหำวิทยำลัย รวมทั้งดูแล
ระบบกำรรับช ำระเงินและกำรจ่ำยเงินให้สำมำรถรองรับนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
  3) ภำรกิจเงินยืมทดรองจ่ำย มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเสนออนุมัติกำรยืม
เงินทดรองจ่ำย กำรรับช ำระคืนเงินยืมทดรองจ่ำย กำรรำยงำนเงินยืมทดรองจ่ำยรำยเดือน และรำยปี  
กำรติดตำมและรำยงำนหนี้เงินยืมทดรองจ่ำยค้ำงช ำระและจัดเก็บสัญญำเงินยืมทดรองจ่ำย   
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      2.4.4 งานบัญชี มีภำรกิจหลัก ดังนี้ 
  1) ภำรกิจกำรบัญชี มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรปฏิบัติงำนบันทึกบัญชีด้ำนรำยรับ 
รำยจ่ำย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน ของเงินงบประมำณและเงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัย รวมถึงกำรจ ำแนกข้อมูลเพ่ือวิเครำะห์รำยกำรเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรรับเงินและ
กำรจ่ำยเงิน รวมถึงกำรด ำเนินกำรตรวจสอบบัญชีเงินฝำกธนำคำรเพ่ือจัดท ำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำก
ธนำคำร 
  2) ภำรกิจกำรลงทุนและรำยงำนกำรเงิน มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร ดังนี้ ด้ำนกำร
ลงทุน มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดเตรียมข้อมูล กำรประสำนงำน และเอกสำรที่เกี่ยวข้องในกำร
ลงทุนของมหำวิทยำลัยพร้อมรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย และ
ด้ำนกำรรำยงำนกำรเงิน มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรข้อมูลรำยเดือน รำยไตร
มำสและรำยปี   และปิดบัญชี เพ่ือน ำส่งข้อมูลประจ ำเดือนในระบบ GFMIS และวิเครำะห์ข้อมูลทำง
กำรเงินรำยเดือน รำยไตรมำสและรำยปี น ำเสนอ ตำมควำมต้องกำรของผู้บริหำรเพ่ือประกอบกำร
ตัดสินใจ 
      2.4.5 หน่วยอ านวยการ มีภำรกิจหลัก ดังนี้ 
  1) ภำรกิจรับ-ส่งหนังสือ มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรเอกสำร ตั้งแต่กำรรับ-ส่งเอกสำร   
กำรติดตำมและค้นหำเอกสำร  กำรเก็บรักษำตลอดจนกำรขออนุมัติท ำลำยหนังสือรำชกำร 
  2) ภำรกิจบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร
ประชุม กำรบริหำรงำนทั่วไป กำรจัดท ำและรำยงำนแผน/ผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี กำรจัดท ำ
ข้อตกลงและกำรรำยงำนตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุม
ภำยใน 
  3) ภำรกิจสำรสนเทศ ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรดูแลประสำนงำนกลำงระหว่ำงหน่วยงำนที่
เป็นเจ้ำของระบบ วิเครำะห์และออกแบบ ประมวลผล เป็นศูนย์รวมข้อมูลทำงกำรเงิน กำรพัสดุ จำก
ระบบ KKUFMIS เพ่ือบูรณำกำรจัดท ำรำยงำนข้อมูลที่สำมำรถตัดสินใจได้ และยังท ำหน้ำที่ด้ำนฝ่ำย
วิชำกำรของกองคลัง คือ พัฒนำระบบเพ่ือน ำข้อมูลเผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ ที่ต้องกำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกของมหำวิทยำลัย รวมถึงกำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำคอมพิวเตอรแ์ละโสตทัศนูปกรณ์ต่ำง ๆ 
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2.5 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ 

      บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี  ปฏิบัติกำร ซึ่งเป็น

ผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง 

งบประมำณเงินรำยได้ ซึ่งประกอบด้วยกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน และค่ำจ้ำง เงินสมทบกองทุนส ำรอง

เลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกำรค ำนวณภำษีหัก ณ ที่จ่ำยประจ ำเดือน พร้อมทั้งสรุป

ข้อมูลรำยรับรำยจ่ำยประจ ำเดือน จัดท ำใบเบิกจ่ำย (Barcode) เพ่ือบันทึกตัดงบประมำณในระบบ 

KKUFMIS และตำมภำระงำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ โดยกำรปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติกำร ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมละเอียด

รอบคอบ และทักษะต่ำง ๆ  ในด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงิน และกำรงบประมำณเพ่ือช่วยในกำรปฏิบัติงำน 

ภำยใต้กำรก ำกับ แนะน ำ และตรวจสอบจำกหัวหน้ำงำนงบประมำณ โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติใน

ด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

      2.5.1 ด้านการปฏิบัติการ 

    1) ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง จำกงบประมำณเงินรำยได้ กำร

ตรวจสอบข้อมูลค ำสั่ง กำรจัดท ำข้อมูลและกำรบันทึกข้อมูลในระบบ รวมถึงกำรคุมยอดผูกพันและ

เบิกจ่ำยงบประมำณ กำรจัดท ำรำยงำนสรุปรำยรับรำยจ่ำยประจ ำเดือน กำรจัดท ำสรุปรำยรับ

ประจ ำปี ซึ่งจะต้องด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมระเบียบหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนดในกำรเบิกจ่ำย  

  2) ศึกษำกฎ ระเบียบ และวิเครำะห์ปัญหำที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและ

ค่ำตอบแทน ด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงรำยละเอียดและแก้ปัญหำขัดข้อง

ต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง กำรงบประมำณ และบัญชี เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำน

เป็นไปอย่ำงรำบรื่น มีประสิทธิภำพ 

    3) ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ เช่น ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ในกำรปฏิบัติงำนแก่เจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง กำรให้บริกำรสอบถำมและชี้แจงเรื่อง

ต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำนในหน้ำที่ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ 
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      2.5.2 ด้านการวางแผน 

      มีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ และมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนของ

หน่วยงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 

      2.5.3 ด้านการประสานงาน 

     1) ประสำนกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงเพ่ือนร่วมงำนหรือหน่วยงำนทั้งภำยในและ

ภำยนอก เพ่ือให้เกิดควำมร่วมมือและมีประสิทธิภำพตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ 

 2) ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทนกับ

เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำร

ด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

      2.5.4 ด้านการบริการ 

 1) ให้ค ำปรึกษำแนะน ำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ำยทอดควำมรู้ รวมทั้งตอบปัญหำและชี้แจง

เรื่องต่ำงๆ เกี่ยวกับทำงด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทน เพ่ือให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ

ข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ 

 2) จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำตอบแทน เพ่ือให้เสนอต่อผู้บริหำร

ให้ทรำบเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำย งบประมำณ แผนงำน หลักเกณฑ์ มำตรกำรต่ำงๆ 

 

2.6 ภาระงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

      ผู้จัดท ำคู่มือกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง งบประมำณเงินรำยได้ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

เกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง จำกงบประมำณเงินรำยได้ รวมถึงกำรคุมยอดผูกพันและ

เบิกจ่ำยงบประมำณ ให้เป็นไปตำมกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งนักวิชำกำร

เงินและบัญชี ระดับปฏิบัติกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรศึกษำข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล ปฏิบัติงำนตำม

กระบวนกำรและจัดท ำข้อมูลตำมรูปแบบที่ก ำหนด โดยมีภำระงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้   
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      2.6.1 ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยและ

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

                1) รวบรวมและตรวจสอบค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ค ำสั่งจ้ำง เอกสำรกำรงดเบิกจ่ำย

เงินเดือน จำกกองทรัพยำกรบุคคล และเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง จำกส่วนงำน จ ำนวน 

27 ส่วนงำน พร้อมทั้งตรวจสอบอัตรำที่จะเบิกจ่ำยให้ถูกต้องตรงกับบัญชีเงินเดือนของพนักงำน

มหำวิทยำลัย และ ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย โดยใช้เงินรำยได้มหำวิทยำลัยขอนแก่น  

  2) ค ำนวณกำรเบิกเงินเดือนและค่ำจ้ำง เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุน

ส ำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นรำยบุคคล และจัดท ำเอกสำรกำรเบิกจ่ำยเงินประเภทต่ำงๆ 

ในโปรแกรม Microsoft Excel จ ำนวนประมำณ 4,500 คนต่อเดือน และเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 

79,000,000 บำท ต่อเดือน จ ำนวน 12 ครั้ง ต่อปี 

  3) บันทึกข้อมูลกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง ในระบบเงินเดือนและค่ำตอบแทน 

KKUFMIS โดยประมวลผลเงินเดือนประจ ำเดือน และจัดท ำบันทึกกำรขออนุมัติเบิกจ่ำย  

  4) จัดท ำใบเบิกจ่ำย (Barcode) เพ่ือบันทึกตัดงบประมำณในระบบ KKUFMIS 

  5) จัดท ำสรุปรำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินเดือนและค่ำจ้ำง จำกงบประมำณเงินรำยได้

ประจ ำเดือน  

      2.6.2 การหักรายจ่ายจากเงินเดือนและค่าจ้าง ของบุคลากรประเภทพนักงาน 

มหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  1) บันทึกข้อมูล ตรวจสอบ จัดรูปแบบข้อมูลประมวลผลข้อมูลหนี้ สรุปข้อมูลรำยจ่ำย 

และจัดท ำรำยงำนรำยจ่ำยประจ ำเดือนของบุคลำกรประเภท พนักงำนมหำวิทยำลัย และลูกจ้ำงของ

มหำวิทยำลัย โดยใช้เงินรำยได้มหำวิทยำลัยขอนแก่น เพ่ือหักเงินเดือนช ำระหนี้บุคคลที่สำม และหนี้

สวัสดิกำรของมหำวิทยำลัย โดยหักรำยจ่ำยจำกเงินเดือนให้สอดคล้องกับกฎหมำยตำมล ำดับ ดังนี้ 

  2) รำยจ่ำยตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย เงินสะสมประกันสังคม เงิน

สะสมกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยขอนแก่น กรมบังคับคดี ศำลล้มละลำยกลำง 

  3) รำยจ่ำยตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เช่น ค่ำสำธำรณูปโภค ได้แก่ เงินยืมสวัสดิกำร

ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น เงินยืมกองทุนของคณะต่ำง ๆ 
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  4) รำยจ่ำยตำม MOU ของมหำวิทยำลัย เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ ธนำคำรกรุงเทพ ธนำคำรออมสิน ค่ำสมำชิกฌำปณกิจ  สงเครำะห์ช่วย

เพ่ือนครู (ช.พ.ค.) และ (ช.พ.ส) เป็นต้น 

      2.6.3 จัดท าข้อมูลภาษีประจ าปี ของบุคลากรประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย 

และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  1) จัดประชุมเพ่ือท ำควำมเข้ำใจกับส่วนงำน 

  2) ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน ค่ำจ้ำงของบุคลำกรประเภทพนักงำนมหำวิทยำลัย และ 

ลูกจ้ำงของมหำวิทยำลัย โดยใช้เงินรำยได้มหำวิทยำลัยขอนแก่น เป็นรำยปี  

  3) บันทึกปรับปรุงข้อมูลภำษี ในกรณีที่บุคลำกร มีกำรคืนเงินที่ ได้รับเกินสิทธิ์ให้

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

  4) พนักงำนและลูกจ้ำงสำมำรถตรวจสอบเงินได้พึงประเมินและสำมำรถพิมพ์หนังสือ

รับรองกำรหักภำษี ณ ที่จ่ำยได้ด้วยตนเองผ่ำนทำงเว็บไซต์กองคลัง 

      2.6.4 ให้บริการพิมพ์หนังสือรับรอง ให้แก่บุคลากรที่มารับบริการที่กองคลัง 

  1) ใบแจ้งรำยกำรประมวล เงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบ ำนำญ เงินบ ำเหน็จรำยเดือน 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น (slip salary) 

2) หนังสือรับรองกำรหัก ภำษี ณ ที่จ่ำย (50 ทวิ) จำกระบบ KKUFMIS  

(เงินเดือนและค่ำจ้ำง) 

3) หนังสือรับรองกำรหัก ภำษี ณ ที่จ่ำย (50 ทวิ) จำกระบบ e-pension  

(เงินบ ำนำญและเงินบ ำเหน็จรำยเดือน 

4) ให้ค ำปรึกษำ เกี่ยวเงินเดือนและค่ำจ้ำง  
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     2.6.5 ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ออกค ำส่ัง /เอกสำรท่ี
เกี่ยวข้อง

ธุรกำรส่วนงำน
รับค ำส่ัง

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินส่วนงำนรับ
ค ำส่ัง 

ตรวจสอบ

ค ำนวณกำรเบิกจ่ำยเงินเดือน

จัดท ำเอกสำรประกอบกำร
เบิกจ่ำย

บันทึกตัดงบประมำณในระบบ 
KKUFMIS

ยืนยันส่งข้อมูลในระบบ 
KKUFMIS

หน่วยอ ำนวยกำร รับเอกสำร
เบิกจ่ำยเงินเดือนจำกส่วนงำน

กลุ่มภำรกิจเงินเดือน
รับเอกสำรในระบบ KKUFMIS

ตรวจสอบ

บันทึกข้อมูล
ในไ ล์ Excel

บันทึกข้อมูล ในระบบเงินเดือน
และค่ำจ้ำง KKUFMIIS

ประมวลผลเงินเดือน 
ประจ ำเดือน ระบบKKUFMIS

ผู้มีอ ำนำจ อนุมัติ

จัดท ำบันทึกขอเบิกเงินเดือน
ประจ ำเดือน 

ผู้มีอ ำนำจ อนุมัติ

จัดท ำใบสั่งจ่ำย

โอนจ่ำยเงินเดือนให้แก่บุคลำกร

กองทรัพยำกรบุคคล ส่วนงำน        

สิ้นสุด
 

 

แผนภู มิที่  4 แสดงขั้ นตอนการเบิ กจ่ ายเงิน เดือนและค่ าจ้ าง งบประมาณ เงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน และค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

3.1 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้  
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
      3.1.1 เงินที่จะดำเนินการเบิกจ่ายตามคู่มือเล่มนี้ 
      คู่มือเล่มนี้มีขอบเขตจำกัดเฉพาะเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และค่าจ้างของลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ที่เบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น โดยเบิกจ่ายจาก
งบรายจ่าย  
      งบเงินอุดหนุน : อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ค่าจ้างลูกจ้าง
ของมหาวิทยาลัย เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบ
กับเงินเดือน ค่าจ้าง จากงบประมาณเงินรายได้แต่ละปี  

1) เงินเดือน   
      ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำ
ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2558 ใช้บังคับตั้งแต่ 4 
ตุลาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
      พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน และ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ได้รับ
เงินเดือนตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง พนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน พ.ศ. 2558   

ตามข้อ 7 ของข้อบั งคับ  กำหนดไว้ว่า ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 
            (1) เงินเดือน 

  (2) เงินประจำตำแหน่ง 
      ค่าตอบแทนตาม 1-2 ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายข้อบังคับน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือ 
กำหนดเพิ่มเติมให้ออกเป็นประกาศ ก.บ.ม. 
            (3) เงินค่าตอบแทนอื่นๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ ก.บ.ม.กำหนด 
      ตามข้อ 8 เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน 
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      เพื่อให้การบริหารค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยอยู่บนพี้นฐานของหลักการตามข้อ 5 จึง
กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี ้
            (1) ให้พิจารณาค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

  (2) กรณีเป็นผู้ที่เคยรับราชการมาก่อน หรือเคยทำงานในองค์กรภาครัฐแต่มิใช่ข้าราชการ  
หรือทำงานในภาคเอกชน หรือองค์กรต่างประเทศ หรือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัย
อาจกำหนดค่าตอบแทนสูงกว่าข้อ 7 ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.บ.ม .
กำหนด  
      บัญชีเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2559) เรื่อง การกำหนด
บัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี ้
ตารางที่  1 ตารางบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2559) เรื่อง การกำหนด
บัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) 

ระดับตำแหน่ง ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นสงู (บาท) 
 อาจารย ์                -    65,400 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อาจารย์ชำนาญการ                 -    89,260 
 รองศาสตราจารย์/อาจารย์เชี่ยวชาญ                 -    105,540 
 ศาสตราจารย์/อาจารย์เช่ียวชาญพิเศษ                 -    111,480 
 ศาสตราจารย์รับเงินเดือนขั้นสูง                 -    115,200 
ตารางที่  2 ตารางบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ -ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2559) เรื่อง การกำหนด
บัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
(ตำแหน่งประเภทประเภทสนับสนุน กลุ่มปฏิบัติงานเฉพาะ) 

ระดับตำแหน่ง ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นสงู (บาท) 
 ปฏิบัติการ  - 37,660 
 ชำนาญการ  21,070 61,040 
 ชำนาญการพิเศษ  31,000 81,760 
 เชี่ยวชาญ    43,960 96,660 
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ตารางที่  3 ตารางบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำ -ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย แนบท้ายประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 10/2559) เรื่อง การกำหนด
บัญชีเงินเดือนขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 กลุ่มปฏิบัติงานทั่วไป) 

ระดับตำแหน่ง  ขั้นต่ำ (บาท) ขั้นสงู (บาท) 
 ปฏิบัติงาน  - 29,420 
 ชำนาญงาน  14,270 54,250 
 ชำนาญงานพิเศษ  21,580 76,750 
       

2) ค่าจ้างชั่วคราว 
      ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจาก
เงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามข้อ 7 การจ่ายจ่ายค่าจ้าง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการ
จ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม 

3) เงินสมทบประกันสังคม 
     ปัจจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นำส่งเงินสะสมและเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2542 ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
      มาตรา 46 ให้รัฐบาล นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเข้ากองทุนฝ่ายละ
เท่ากันตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินอัตราเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัตินี้สำหรับ
การประกันตนตามมาตรา 39 ให้รัฐบาลและผู้ประกันตน ออกเงินสมทบเข้ากองทุน โดยรัฐบาลออก
หนึ่งเท่าและผู้ประกันตนออกสองเท่าของอัตราเงินสมทบที่แต่ละฝ่ายต้องออกตามที่กำหนดในวรรค
หนึ่งการกำหนดอัตราเงินสมทบตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดโดยคำนึงถึง ประโยชน์ทดแทนและค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของสำนักงานตามมาตรา 24 (1) ค่าจ้างขั้นต่ำและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณ
เงินสมทบของ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่ละคน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงในการ
คำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคน สำหรับเศษของเงินสมทบที่มีจำนวนต้ังแต่ห้าสิบสตางค์ขึ้น
ไปให้นับเป็นหนึ่งบาท ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้งในกรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายรายให้
คำนวณเงินสมทบจากค่าจ้างที่ได้รับจากนายจ้างแต่ละราย 
      มาตรา 47 (2) ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้นายจ้างหักค่าจ้างของ ผู้ประกันตนตามจำนวนที่ต้อง
นำส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนตาม มาตรา 46 และเมื่อนายจ้างได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว
ให้ถือว่าผู้ประกันตน ได้จ่ายเงินสมทบแล้วตั้งแต่วันที่นายจ้างหักค่าจ้างให้นายจ้างนำเงินสมทบในส่วน
ของผู้ประกันตนที่ได้หักไว้ตามวรรคหนึ่ง และเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง ส่งให้แก่สำนักงานภายใน
วันที่สิบห้าของเดือน ถัดจากเดือนที่มีการหักเงินสมทบไว้ พร้อมทั้งยื่นรายการแสดงการส่งเงินสมทบ 
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ตามแบบที่เลขาธิการกำหนดถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามกำหนดเวลาที่ต้องจ่าย ให้นายจ้างมีหน้าที่
นำส่งเงินสมทบตามที่บัญญัติไว้ในวรรคสอง โดยถือเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้างแล้วในกรณีที่นายจ้างนำ
เงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนหรือเงินสมทบในส่วนของนายจ้างส่งให้แก่สำนักงานเกินจำนวนที่
ต้องชำระ ให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนยื่นคำร้องขอรับเงินในส่วนที่เกินคืนได้ตามระเบียบที่เลขาธิการ
กำหนด ถ้านายจ้างหรือผู้ประกันตนมิได้เรียกเอาเงินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นำส่งเงิน
สมทบ หรือไม่มารับเงินคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งให้มารับเงิน ให้เงินนั้นตก เป็นของกองทุน 
      มาตรา 47 ทวิ (3) ในกรณีที่นายจ้างไม่นำส่งเงินสมทบหรือนำส่งไม่ครบตามกำหนดเวลาใน
มาตรา 47 วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำเตือนเป็นหนังสือ ให้นายจ้างนำเงินสมทบที่ค้างชำระ
และเงินเพิ่มมาชำระภายในกำหนด ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น ถ้านายจ้างได้รับ
คำเตือนดังกล่าว แล้วแต่ยังไม่นำเงินสมทบที่ค้างชำระและเงินเพิ่มมาชำระภายในกำหนด ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินเงินสมทบและแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างนำส่งได้ ดังนี้ 

(1) ถ้านายจ้างเคยนำส่งเงินสมทบมาแล้ว ให้ถือว่าจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างมี 
หน้าที่นำส่งในเดือนต่อมาแต่ละเดือนมีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ในเดือนที่นายจ้างได้นำส่งแล้ว
เดือนสุดท้ายเต็มเดือน 

           (2) ถ้านายจ้างซึ่งมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้แต่ไม่ยื่นแบบรายการตาม มาตรา 34 
หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 แล้ว แต่ไม่เคยนำส่งเงินสมทบ หรือยื่นแบบรายการตามมาตรา 34 
โดยแจ้งจำนวนและรายชื่อลูกจ้างน้อยกว่าจำนวนลูกจ้างที่มีอยู่จริง ให้ประเมินเงินสมทบจากแบบ
รายการที่นายจ้างเคยยื่นไว้ หรือจากจำนวนลูกจ้างที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบ แล้วแต่กรณี โดยถือ
ว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนในอัตราที่ได้เคยมีการยื่นแบบรายการไว้ แต่ถ้าไม่เคยมี
การยื่นแบบรายการหรือยื่นแบบรายการไม่ครบถ้วนให้ถือว่าลูกจ้างแต่ละคนได้รับค่าจ้างรายเดือนไม่
น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานที่ใช้บังคับอยู่ในท้องที่นั้น 
คูณด้วยสามสิบในกรณีที่มีการพิสูจน์ได้ภายในสองปีนับแต่วันที่มีการแจ้งการประเมินเงินสมทบตาม
วรรคหนึ่งว่าจำนวนเงินสมทบที่แท้จริงที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องนำส่งมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า
จำนวนเงินสมทบที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินไว้ ตาม (1) หรือ (2) ให้สำนักงานมีหนังสือแจ้งผลการ
พิสูจน์ให้นายจ้างทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิสูจน์ เพื่อให้นายจ้างนำส่งเงิน
สมทบเพิ่มเติมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือยื่นคำขอต่อสำนักงานเพ่ือขอให้คืนเงินสมทบ 
ถ้านายจ้างไม่มารับเงินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ทราบผลการพิสูจน์ ให้เงินนั้นตกเป็นของ
กองทุนการนำส่งคำเตือน การแจ้งจำนวนเงินสมทบที่ประเมินได้ และการแจ้งผลการพิสูจน์ ให้นำ
ความในมาตรา 30 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
      มาตรา 48 ในกรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายรายให้ นายจ้างทุกรายมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 46 และมาตรา 47มาตรา 49 นายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบในส่วนของตนหรือในส่วนของ
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ผู้ประกันตน หรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 47 ต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อย
ละสองต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่นายจ้างยังมิได้นำส่ง หรือของจำนวนเงินสมทบที่ยังขาดอยู่ นับ
แต่วันถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ สำหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่ง
เดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้งในกรณีที่นายจ้างมิได้หักค่าจ้างของผู้ประกันตน เพื่อส่งเป็นเงินสมทบ
หรือหักไว้แล้วแต่ยังไม่ครบจำนวนตามมาตรา 47 วรรคหนึ่ง ให้นายจ้างรับผิดใช้เงินที่ต้องส่งเป็นเงิน
สมทบในส่วนของผู้ประกันตนเต็มจำนวน และต้องจ่ายเงินเพิ่มในเงินจำนวนนี้ตามวรรคหนึ่งนับแต่วัน
ถัดจากวันที่ต้องนำส่งเงินสมทบ และในกรณีเช่นว่านี้สิทธิที่ผู้ประกันตนพึงได้รับคงมีเสมือนหนึ่งว่า
ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบแล้ว 
       มาตรา 50 เลขาธิการมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของนายจ้างซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบและ หรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ครบจำนวนตามมาตรา 49 ทั้งนี้ เพียง
เท่าที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับเงินที่ค้างชำระการมีคำสั่งให้ยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรค
หนึ่ง จะกระทำได้ต่อเมื่อได้ส่งคำเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างนำเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มที่ค้างมา
ชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นและนายจ้างไม่ชำระภายใน
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดดังกล่าวให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด 
อายัด และขายทอดตลาด และชำระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่ค้างชำระ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้าง
โดยเร็ว ถ้านายจ้างมิได้เรียกเอาเงินที่เหลือ คืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุน 
      มาตรา 51 หนี้ที่เกิดจากการไม่ชำระเงินสมทบและหรือเงินเพิ่มให้สำนักงานมีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในมูลค่าภาษีอากรตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
      มาตรา 52 ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดขึ้นไปหากมี ตลอดสายจนถึง
ผู้รับเหมาช้ันต้นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในเงินสมทบซึ่งนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตาม
พระราชบัญญัตินี ้
      มาตรา 53 (1) ให้นำบทบัญญัติมาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51 มาใช้บังคับโดยอนุโลมแก่
ผู้รับเหมาช่วงตามมาตรา 52 ซึ่งไม่นำส่งเงินสมทบ หรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด 

4) เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
      ปั จจุบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ใช้ข้อบั งคับกองทุนสำรองเลี้ ยงชีพสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560  ในหมวดที่ 5 เงินสะสมและเงินสมทบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      ข้อ 32 เงินสะสม สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง โดยมหาวิทยาลัย
หักเงินสะสมจากค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง สมาชิกอาจส่งเงิน
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สะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กำหนด 
      ข้อ 33  เงินสมทบ มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในวันเดียวกันกับที่สมาชิกจ่ายเงิน
สะสมเข้ากองทุน ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง 
      ข้อ 34 การส่งเงินเข้ากองทุน  มหาวิทยาลัยต้องนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน 
3 วันทำการนับแต่วันที่มีการจ่ายค่าจ้าง ในกรณีที่มหาวิทยาลัยส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบเข้ากองทุน
ล่าช้ากว่าวันที่กำหนดไว้ดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน 
ของจำนวนเงินสะสมและเงินสมทบที่ส่งล่าช้า และให้เป็นเงินผลประโยชน์ของกองทุน 
      3.1.2 รายการที่จะหักเงินเดือนและค่าจ้าง มีรายละเอยีดดังต่อไปน้ี 
 1) เงินสะสมประกันสังคม  
 2) เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
 3) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ปัจจุบันคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ตาม
มาตรา 50(1) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวล
รัษฎากร  
 4) การหักหนี้ของมหาวิทยาลัย เช่น เงินยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เงินยืมส่วนงาน 
ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าขยะ ค่าที่พัก ค่าลานจอดรถ ฌาปนกิจมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น 
 5) การหักหนี้ตาม MOU เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ค่าสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครู (ช.พ.ค.) 
และ (ช.พ.ส) เป็นต้น 
      3.1.3 กองคลังจะใช้คำสั่งจากกองทรัพยากรบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการเบิกจ่าย  
เงินเดือนและค่าจ้าง 
      3.1.4 ส่วนงานต้องบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย เงินเดือนและ
ค่าจ้าง ใน excel รายละเอียดรายตัว เช่น คำสั่งบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การปรับวุฒิ
การศึกษา การลาออกจากราชการ ถึงแก่กรรม จากนั้นสรุปข้อมูลการเบิกจ่ายตามบันทึกขออนุมัติ
เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างจากงบประมาณเงินรายได้  และบันทึกตัดงบประมาณจากระบบ
งบประมาณ (KKUFMIS) แล้วส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้กองคลังดังนี ้   
 1) งานประจำเดือน ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ถึงกองคลังภายในวันที่ 10 ของเดือน 
 2) งานระหว่างเดือน (กรณีตกเบิก) ให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ถึงกองคลังภายในวันที่ 10 ของ
เดือน 
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      3.1.5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารหรือบรรจุครั้งแรกให้ส่วนงาน ส่งเอกสาร
สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องส่งมา
ที่กองคลัง ภายในวันที่ 10 ของเดือน   
      3.1.6 กองคลังจะดำเนินการประมวลผลเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำเดือน ประมาณวันที่ 17-18 
ของเดือน เพื่อส่งข้อมูลเงินคงเหลือสุทธิให้ธนาคารก่อน 3 วันทำการของธนาคารก่อนวันจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้าง 
      3.1.7 เมื่อกองคลังประมวลผลเงินเดือนและค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว จะตรวจสอบรายละเอียดการ
จ่ายและดำเนินโอนการเงินเข้าบัญชีต่างดงันี ้
 1) เงินเดือนและค่าจ้างสุทธิโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานและลูกจ้าง 
 2) เงินสะสมและเงินสมทบประกันสังคมโอนเข้าบัญชี เงินกองทุนประกันสังคม บัญชีที่ 1 
 3) เงินสะสมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโอนเข้าบัญชี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เค
มาสเตอร์ พูล ฟันด ์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 
 4) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินของกรมสรรพากร 
 5) รายการสั่ งจ่ายเจ้าหนี้ต่าง ๆ เช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์  สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น โอนเข้าบัญชีเจ้าหนี้แต่ละรายตามรายละเอียดการจ่าย 
      3 .1 .8 กองคลั งจะดำเนินการโอนเงินคงเหลือสุทธิ ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด คือ ให้จ่ายในวันทำการ ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสามวันทำการ 
      3.1.9 ให้ส่วนงาน ตรวจสอบและปรับปรุง เงินได้พึงประเมินทั้งปี รวมทั้งเงินสะสมประกันสังคม 
และเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ให้
ถูกต้อง เพื่อที่จะออกหนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ  แห่งประมวลรัษฎากร 
ประจำปี เพื่อนำไปยื่นแบบแสดงรายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของ
ปีถัดไป   
      ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 กองคลังได้พัฒนาระบบการพิมพ์หนังสือรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) 
ให้สามารถตรวจสอบเงินได้พึงประเมิน และสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ด้วย
ตนเองผ่านทางเว็บไซต์กองคลัง  
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3.2 การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างจากงบประมาณเงินรายได ้
      การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ งานประจำเดือน และงานระหว่างเดือน 
(กรณีตกเบิก) 
      3.2.1 งานประจำเดือน หมายถึง การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน ค่าจ้าง ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ทุกคนที่ปฏิบัติงานใน
สังกัดเป็นประจำทุกเดือน ให้เบิกและส่งเอกสารให้กองคลังภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน  
      3.2.2 งานระหว่างเดือน (กรณีตกเบิก) หมายถึง การเบิกเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายในประจำเดือนได้ เนื่องจากคำสั่งไม่ทันในรอบการเบิกจ่ายเงินเดือนประจำเดือน เช่น มีการ
บรรจุใหม่ แต่งตั้ง เลื่อนขั้น ซึ่งคำสั่งจะมีผลย้อนหลัง  
      ตัวอย่างเช่น นายมอดินแดง  ขอนแก่น พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ บรรจุวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 แต่กองคลังได้รับคำสั่ง วันที่  4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไม่ทันเบิกจ่ายในรอบประจำเดือน 
ตุลาคม 2562 ดังนั้น กรณี นายมอ ดินแดง จะมีการแบ่งการเบิกจ่ายดังนี้ 
  วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 เป็นกรณีงานระหว่างเดือน (กรณีตกเบิก) 
  วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 เป็นกรณีงานประจำเดือน  
ซึ่งการเบิกจ่ายจะทำการเบิกจ่ายในเดือน พฤศจิกายน 2562 และจะได้รับเงินเดือนและเงินตกเบิก
พร้อมกันในวันที่จ่ายเงินเดือน คือก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนสามวันทำการ 
 
3.3 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
      เมื่อส่วนงานดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ KKUFMIS และตรวจสอบความถูกต้องความ
เรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างไปยังกองคลังดังรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
      3.3.1 บันทึกข้อความขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างงบประมาณเงินรายได้ เงิน
สมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
      3.3.2 ใบเบิกจ่าย (Barcode)  จากระบบ (KKUFMIS) 
      3.3.3 รายงานบัญชเีงินเดือนและค่าจ้าง ของพนกังานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
(รายละเอียดรายบุคคล ตามประเภทบุคลากร) 
       3.3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีเป็นลูกจ้างชาว
ต่างประเทศ)  
      3.3.5 สำเนาสุมดบัญชีเงินฝากธนาคาร  
      3.3.6 คำสั่งบรรจุแต่งต้ัง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือคำสั่งลาออก  
      3.3.7 หนังสือให้งดเบิกจ่ายเงินเดือน เช่น ลาคลอดบุตร ลาป่วยเกินสิทธิ์ ลากิจ เป็นต้น 
      3.3.8 รายงานการเบิกเพิ่ม เบิกลด ประจำเดือน 
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3.4 เงินเดือน ค่าจ้างสุทธิที่ธนาคารไม่สามารถโอนเข้าบัญชีได้ 
 เงินเดือนและค่าจ้างที่ส่วนงานตั้งเบิก เมื่อกองคลังดำเนินการหักค่าใช้จ่ายแล้ว คงเหลือเงิน
สุทธิจำนวนเท่าใด จะนำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย หากมีข้อมูลคลาดเคลื่อนของเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ทำให้ไม่สามารถโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากธนาคารของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้ เจ้าหน้าที่กองคลังจะ
ติดต่อขอรายละเอียดการโอนเงินไม่ผ่าน (Reject) จากธนาคาร และตรวจสอบหาสาเหตุการโอนเงินไม่
สำเร็จ จากการตรวจสอบ กรณีที่โอนเงินเดือนและค่าจ้างไม่สำเร็จ มักจะเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปน้ี 
      3.4.1 เลขที่บัญชีธนาคารถูกปิด ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีเกินระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด 
      3.4.2 เลขที่บัญชีธนาคารผิด  
      3.4.3 เลขที่บัญชีเป็นบัญชีร่วมกับผู้อื่นที่มีการโอนเงินเดือนหรือค่าจ้างสุทธิในคราวเดียวกัน 
      3.4.4 เลขที่บัญชีถูกอายดั เช่น อายัดโดยกรมสรรพากร อายัดจากศาล เป็นต้น 
หลังจากทราบสาเหตุการโอนเงินไม่สำเร็จจากธนาคารแล้ว กองคลังจะติดต่อกับส่วนงาน หรือพนักงาน
โดยตรง เพื่อให้นำสมุดธนาคารเลขบัญชีใหม่ หรือเลขบัญชีเดิมที่มีความเคลื่อนไหวแล้วมาทำการ
อนุมัติโอนเงินเข้าบัญชี  ให้พนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยคนนั้นใหม่ 
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บทที่ 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เทคนิคในการปฏิบัติงาน  

 
     การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง จากงบประมาณเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้จัดทำ
คู่มือมีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย ในเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ทำให้มี
ประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย
เงินเดือน และค่าจ้างงบประมาณเงินรายได้ โดยดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน เทคนิคการ
ปฏิบัติงาน ดังนี ้
      4.1 ขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร และตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง จาก
งบประมาณเงินรายได้  

      4.2 ขั้นตอนการคำนวณการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกรณีการลาประเภทต่าง ๆ  

      4.3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ประวัติบุคคล เงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบประกันสังคม เงิน

สมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และข้อมูลรายจ่าย ในระบบ KKUFMIS 

      4.4 ขั้นตอนการจัดทำรายงาน สรุปรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย และรายงานสรุปยอดนำส่งเงิน

แยกตามธนาคาร ประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS   

      4.5 ขั้นตอนการจัดทำรายงาน สรุปรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย และรายงานสรุปยอดนำส่งเงิน

แยกตามธนาคาร ประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS   

      4.6 ขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS  
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4.1 ขั้นตอนการรวบรวมเอกสาร และตรวจสอบเอกสาร การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 
งบประมาณเงนิรายได้  

      4.1.1 รวบรวมและตรวจสอบเอกสารจากเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้ 
จากส่วนงาน จำนวน 27 ส่วนงาน ประกอบด้วยส่วนงานดังต่อไปน้ี 

1. สำนักงานอธิการบดี   2. คณะวิทยาศาสตร ์

3. คณะเกษตรศาสตร ์   4. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

5. คณะศึกษาศาสตร ์   6. โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร ์

7. โรงเรียนสาธิตมอดินแดง  8. คณะพยาบาลศาสตร์ 

9. คณะแพทยศาสตร ์   10. คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

 11. คณะเทคนิคการแพทย ์  12. บัณฑิตวิทยาลัย 

 13. คณะสาธารณสุขศาสตร ์  14. สำนักหอสมุด 

 15. คณะทันตแพทยศาสตร ์  16. คณะเภสัชศาสตร ์

 17. คณะเทคโนโลย ี   18. สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล 

 19. คณะสัตวแพทยศาสตร ์  20. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 21. สำนักบริการวิชาการ   22. ศูนยห์ัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 23. คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 24. สำนักบริหารและพัฒนา 

 25. คณะศิลปกรรมศาสตร ์  26. วิทยาเขตหนองคาย 

 27. คณะเศรษฐศาสตร ์

หมายเหตุ : สำนักงานอธิการบดี ผู้จัดทำคู่มอืมีหน้าที่จัดทำเอกสารทุกอย่างที่ใช้ประกอบการเบิกจ่าย 
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4.1.2 เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงินรายได้  

ประกอบด้วย 

   1) บันทกึข้อความขออนุมัติใช้และเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง งบประมาณเงิน
รายได้ เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ได้รับการอนุมัติมาจากส่วน
งานเรียบร้อยแล้ว 

2) ใบเบิกจ่าย (Barcode) ทีบ่ันทึกตัดงบประมาณ จากระบบ KKUFMIS 

        3) รายงานบัญชเีงินเดือนและค่าจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจา้งของ
มหาวิทยาลัย (รายละเอียดรายบุคคล ตามประเภทบุคลากร) 

         4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี               
(กรณีเป็นลูกจา้งชาวต่างด้าว)  

        5) สำเนาสุมดบัญชีเงินฝากธนาคาร  

        6) คำสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย คำสั่งจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย คำสั่ง
เลื่อนขั้นเงินเดือน คำสั่งปรับตำแหน่งที่สูงขึ้น และคำสั่งลาออกจากราชการ  

        7) หนังสือให้งดเบิกจ่ายเงินเดือน เช่น ลากิจส่วนตัว ลาป่วยเกินสิทธิ์ ลาคลอดบุตร 
เป็นต้น 

  8) รายงานการเปลี่ยนแปลง ประจำเดือน  

      4.1.3 จัดเรียงเอกสารตามส่วนงาน และคัดแยก กรณีตกเบิก และกรณีประจำเดือน  

      4.1.4 ตรวจสอบการคำนวณเงินเดือนและค่าจ้าง ตรวจสอบกรอบอัตราที่ใช้ในการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้าง ใบเบิกจ่าย (Barcode) ที ่บันทึกตัดงบประมาณ จากระบบ KKUFMIS ของ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ทีละส่วนงานตามลำดับที่ส่งเอกสารมาถึงกองคลัง  

 

 

 



31 

 

4.2 ขั้นตอนการคำนวณการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกรณีการลาประเภทต่าง ๆ  

      4.2.1 กรณีบรรจุแต่งตั้งใหม่ 

            1) บรรจุใหม่และนำส่งเงินประกันสังคมจากเงินเดือนขั้นต่ำ (1,650 บาท) 
   สมมุติ นางสาวขวัญ  ดินแดง ได้รับคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะแพทยศาสตร์ เลข
ตำแหน่งที่ 2000 เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
          เมื่อได้รับคำสั่งแต่งต้ังนางสาวขวัญ ดินแดง ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
ให้คำนวณเงินเดือน เงินสะสมและสมทบประกันสังคม เงินสะสมและสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 4 แสดงการคำนวณ เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
            ของนางสาวขวัญ  ดินแดง 

วัน/เดือน/ปี จำนวน  อัตราเดิม   อัตราใหม่   เบิกเพิ่มเดือนละ  

ตั้งแต ่ ถึง เดือน/วัน  เงินเดือน   ปกส   กองทุน   เงินเดือน   ปกส   กองทุน   เงินเดือน   ปกส   กองทุน  

30-ต.ค.-62 31-ต.ค.62 2 วัน  - -  -   18,000.00   750.00    540.00        1,161.29       83.00       34.84  

1-พ.ย.-62 30-พ.ย.62 1 เดือน -   -  -  18,000.00   750.00    540.00     18,000.00   750.00    540.00  

รวมทั้งสิ้น  19,161.29   833.00   574.84  

 
 
การคำนวณเงินเดือน  
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น  นางสาวขวัญ  ดินแดง มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  
          จำนวน 1,161.29 บาท 
 
การคำนวณเงินสมทบประกันสังคม 

1. เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ = 
เงินเดือนตามคำสั่ง x จำนวนวันที่มสีิทธิได้รบัเงิน 

จำนวนวันของเดือน
  

         (ต.ค.62)          = 
18,000 x 2 
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           = 1,161.29 
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ดังนั้น เงินสมทบประกันสังคมในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ของนางสาวขวัญ  ดินแดง เท่ากับ 83 
บาท เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 แก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 2542 กำหนดค่าจ้างที ่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ กองทุน
ประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่ละคนเดือนละไม่ต่ำ 1,650 บาท  
 
การคำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ของนางสาวขวัญ มอดินแดง 
เท ่าก ับ 34.84 บาท เน ื ่องจาก ตามข ้อบ ังค ับกองท ุนสำรองเล ี ้ยงช ีพสำหร ับบ ุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 กำหนดว่า เงินสะสม สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่
มีการจ่ายค่าจ้าง โดยมหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 
3 ของค่าจ้าง  (นำส่งตามที่คำนวณได้จริงทศนิยมสองตำแหน่งแรก)  
 
 
 

3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  = เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ X อัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

(ต.ค.62)                          = 1,161.29 X 3% 

                 = 34.84 บาท 

 

2. เงินสมทบประกันสังคม = เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ X อัตราเงินสมทบประกันสังคม  

 (ต.ค.62)                      = 1,161.29 X 5% = 58.06 บาท 

แต่ต้องนำส่งประกันสังคมตามอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 1,650 บาท 

    = 1,650 X 5% = 82.50 บาท 

ดังนั้นต้องนำส่งประกันสังคม  = 83 บาท 
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            2) บรรจุใหม่และนำส่งเงินประกันสังคมตามที่คำนวณได ้
              สมมุต ิ นายมอดินแดง ขอนแก่น ได้ร ับคัดเล ือกบรรจุแต่งตั ้งเป ็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด คณะ
วิทยาศาสตร ์เลขตำแหน่งที่ 2001 เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
   เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งนายมอดินแดง ขอนแก่น ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562  ให้คำนวณเงินเดือน เงินสะสมและสมทบประกันสังคม เงินสะสมและสมทบกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 5 แสดงการคำนวณ เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
            ของนายมอดินแดง  ขอนแก่น 
 

วัน/เดือน/ปี จำนวน  อัตราเดิม   อัตราใหม่   เบิกเพิ่มเดือนละ  

ตั้งแต ่ ถึง เดือน/วัน 
 

เงินเดือน  

 

ปกส  

 

กองทุน  
 เงินเดือน   ปกส  

 

กองทุน  
 เงินเดือน   ปกส   กองทุน  

12 ต.ค. 62 31 ต.ค.62 20 วัน      18,000.00 750.00 540.00 11,612.90 581.00 348.39 

1 พ.ย. 62 30 พ.ย.62 1 เดือน       18,000.00 750.00 540.00 18,000.00 750.00 540.00 

รวมทั้งสิ้น 29,612.90 1,331.00 888.39 

 
การคำนวณเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น  นายมอดินแดง ขอนแก่น มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  
          จำนวน 11,612.90 บาท 
 
 
 
 
 
 

1. เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ = 
เงินเดือนตามคำสั่ง x จำนวนวันที่มสีิทธิได้รบัเงิน 

จำนวนวันของเดือน
  

         (ต.ค.62)          = 
18,000 x 20 
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           = 11,612.90 
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 การคำนวณเงินสมทบประกนัสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น เงินสมทบประกันสังคมในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ของนายมอดินแดง  ขอนแก่น เท่ากับ 581 
บาท เนื่องจากตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 กำหนดว่าการคำนวณเงินสมทบที่มีเศษสตางค์ กำหนดว่า ใน
การคำนวณเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคน ถ้ามีเศษสตางค์ตั้งแต่ 50 สตางค์ขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่ง
บาท ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง 
 
การคำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ของนายมอดินแดง ขอนแก่น 
เท ่าก ับ 348.39 บาท เน ื ่องจาก ตามข ้อบ ังค ับกองท ุนสำรองเล ี ้ยงช ีพสำหร ับบ ุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560 กำหนดว่า เงินสะสม สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่
มีการจ่ายค่าจ้าง โดยมหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 
3 ของค่าจ้าง     (นำส่งตามที่คำนวณได้จริงทศนิยมสองตำแหน่งแรก)  
 
หมายเหตุ : การเบิกจ่ายเงินเดือนในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จะเป็นกรณีตกเบิก 
  การเบิกจ่ายเงินเดือนในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จะเป็นกรณีประจำเดือน 

2. เงินสมทบประกันสังคม = เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ X อัตราเงินสมทบประกันสังคม  

       (ต.ค.62)               = 11,612.90 X 5% =580.64 

ถ้ามีเศษสตางค์ตั้งแต่ 50 สตางค์ขึ้นไปให้นับเป็นหนึ่ง              

ดังนั้นต้องส่งประกันสังคม   = 581 บาท 

 

3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  = เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ X อัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

(ต.ค.62)                          = 11,612.90 X 3% 

                 = 348.39 บาท 
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            3) บรรจุใหม่และนำส่งเงินประกันสังคมจากเงินเดือนขั้นสูง (15,000 บาท) 
              สมมุติ นางสาวกอไก่ มอขอ ได้รับคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บุคลากร สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ เลขตำแหน่งที่ 2002 
เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  
   เมื่อได้รับคำสั่งแต่งตั้งนางสาวกอไก่ มอขอ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  
ให้คำนวณเงินเดือน เงินสะสมและสมทบประกันสังคม เงินสะสมและสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี ้
 
ตารางที่ 6 แสดงการคำนวณ เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
           ของนางสาวกอไก่  มอขอ 
 

วัน/เดือน/ปี จำนวน  อัตราเดิม   อัตราใหม่   เบิกเพิ่มเดือนละ  

ตั้งแต ่ ถึง เดือน/วัน 
 

เงินเดือน  
 

ปกส  
 

กองทุน  
 เงินเดือน   ปกส  

 
กองทุน  

 เงินเดือน   ปกส   กองทุน  

1 ต.ค.62 31 ต.ค.62 1 เดือน       18,000.00  750.00  540.00  18,000.00   750.00     540.00  

1 พ.ย.62 30 พ.ย.62 1 เดือน       18,000.00  750.00  540.00  18,000.00   750.00     540.00  

รวมทั้งสิ้น 36,000.00  1,500.00  1,080.00  

 
 
การคำนวณเงินเดือน  
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น  นางสาวกอไก่ มอขอ มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  
          จำนวน 18,000  บาท 
 
 

1. เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ = 
เงินเดือนตามคำสั่ง x จำนวนวันที่มสีิทธิได้รบัเงิน 

จำนวนวันของเดือน
  

         (ต.ค.62)          = 
18,000 x 31 

31
 

           = 18,000 บาท 
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การคำนวณเงินสมทบประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น เงินสมทบประกันสังคมในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ของนางสาวกอไก่ มอขอ เท่ากับ 750 
บาท เนื่องจาก ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 กำหนดค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบ กองทุน
ประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แต่ละคนเดือนละไม่ต่ำ 1,650 บาท  และไม่เกินเดือนละ 
15,000 บาท 
ข้อควรระวัง : การคำนวณประกันสังคม จะต้องคำนวณจากเงินเดือนที่เบิกในแต่ละเดือน ห้ามนำ
ยอดเงินเดือนที่ต้องการเบิกจ่ายในแต่ละเดือนมารวมกัน แล้วคำนวณเพื่อส่งหักประกันสังคม  
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ของนางสาวกอไก่ มอขอ เท่ากับ 
540 บาท เนื่องจาก ตามข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 
2560 กำหนดว่า เงินสะสม สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้ าง โดย
มหาวิทยาลัยหักเงินสะสมจากค่าจ้างที่มหาวิทยาลัยให้แก่สมาชิก ในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง (นำส่ง
ตามที่คำนวณได้จริงทศนิยมสองตำแหน่งแรก)  
หมายเหตุ : การเบิกจ่ายเงินเดือนในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จะเป็นกรณีตกเบิก 
  การเบิกจ่ายเงินเดือนในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 จะเป็นกรณีประจำเดือน 
 

2. เงินสมทบประกันสังคม = เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ X อัตราเงินสมทบประกันสังคม  

     (ต.ค.62)                = 18,000 X 5% = 900 บาท 

แต่ต้องส่งประกันสังคมตามอัตราเงินเดือนขั้นสูง 15,000 บาท 

   =15,000 X 5% 

             = 750 บาท 

 

3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  = เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ X อัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    

    (ต.ค.62)                      = 18,000 X 3% 

                 = 540 บาท 
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      4.2.2 กรณีปรับเลื่อนขั้นเงินเดือน 
              สมมุติ นายอิฐ ดินแดง  พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ เลขตำแหน่งที่ 3000 ได้รับพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนประจำปี พ.ศ. 2562 จากอัตราเงินเดือนขั้น 18,000 บาท เป็นอัตราเงินเดือนขั้น 19,000 
บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ตารางที่ 7 ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปี พ.ศ. 2562 

ลำดับ รหัส สังกัด/ชื่อ-สกุล เลขประจำตำแหน่ง  เงินเดือนก่อนเลื่อน เงินเดือนหลังเลื่อน 

1 11000 นายอิฐ ดินแดง 3000 18,000 19,000 

        
  กรณีได้รับคำสั่งภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ให้คำนวณเงินเดือน เงินสะสม
และสมทบประกันสังคม เงินสะสมและสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
นายอิฐ ดินแดง โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 8 แสดงการคำนวณ เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
            ของนายอิฐ ดินแดง  

วัน/เดือน/ปี จำนวน   อัตราเดิม    อัตราใหม่   เบิกเพิ่มเดือนละ  

ตั้งแต่    ถึง เดือน/วัน   เงินเดือน     ปกส     กองทุน    เงินเดือน   ปกส   กองทุน   เงินเดือน   ปกส   กองทุน  

1 ต.ค. 62 31 ต.ค. 62 1 เดือน 18,000.00  750.00  540.00  19,000.00  750.00  570.00  1,000.00      -       30.00  

1 พ.ย. 62 30 พ.ย. 62 1 เดือน 18,000.00   750.00      540.00  19,000.00   750.00    570.00    1,000.00      -       30.00  

รวมทั้งสิ้น   2,000.00      -       60.00  

 
การคำนวณเงินเดือน  
 
 
 
 
ดังนั้น  นายอิฐ  ดินแดง มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือน ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  
         จำนวน 1,000 บาท 
 
 
 

1. เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ = อัตราเงินเดือนใหม่-อัตราเงินเดือนเดิม 

         (ต.ค.62)     = (19,000-18,000)  = 1,000 บาท   
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การคำนวณเงินสมทบประกันสังคม 
 
 
 
 
 
ดังนั้น เงินสมทบประกันสังคมในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ของนายอิฐ ดินแดง ไม่ต้องนำส่งเนื่องจาก
เดิมได้ส่งประกันสังคมในอัตราสูงสุดแล้ว  
หมายเหตุ : เงินสะสมและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ไม่ต้องนำส่งเพิ่ม เนื่องจากได้นำส่งเต็มอัตรา
ของการนำส่งเงินกองทุนประกันสังคมแล้วต้ังแต่อัตราเงินเดือนเดิม 
 
การคำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ส่งเพิ่ม ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ของนายอิฐ  ดินแดง  
เท่ากับ 30 บาท  
 
หมายเหตุ : การเบิกจ่ายเงินเดือนในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 จะเป็นกรณีตกเบิก 
  การเบิกจ่ายเงินเดือนในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จะเป็นกรณีประจำเดือน 
 
  

2. เงินสมทบประกันสังคม = เงินสมทบประกันสังคมใหม่-เงินสมทบประกันสังคมเดิม  

 (ต.ค.62)                     = (750-750) = 0 บาท 

 

 

3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  = เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม-่เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชพีเดิม 

   (ต.ค.62)                      = (19,000 X 3%) – (18,000 X 3%) 

    = (590-540) = 30 บาท 
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         4.2.3 กรณีปรับเปลี่ยนตำแหน่งโดยได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้น 
   สมมุติ นางสาวมีคณา ดินแดง  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานการเงิน
และบัญชี สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ เลขตำแหน่งที่ 133/61 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท วุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2562  
   เมื่อได้รับคำสั่ง ภายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ให้คำนวณค่าจ้างและเงินสมทบ
ประกันสังคม และเงินกองทุนสำรองเลีย้งชีพ ตั้งแต่วันที่ 18 ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ถึง
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ของนางสาวมีคณา ดินแดง รายละเอียดการคำนวณแสดงดังต่อไปน้ี  
ตารางที่ 9 แสดงการคำนวณ เงินเดือน เงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
            ของนางสาวมีคณา  ดินแดง  

วัน/เดือน/ปี จำนวน   อัตราเดิม    อัตราใหม่   เบิกเพิ่มเดือนละ  

ตั้งแต ่ ถึง เดือน/วัน   เงินเดือน     ปกส     กองทุน    เงินเดือน   ปกส   กองทุน   เงินเดือน   ปกส   กองทุน  

17 ก.ค.62 31 ก.ค.62 15 วัน     5,564.52    278.00    166.94    7,258.06     363.00     217.74      1,693.54       85.00    50.80  

1 ส.ค.62 31 ส.ค.62 1 เดือน   11,500.00    575.00    345.00     15,000.00     750.00     450.00      3,500.00    175.00  105.00  

1 ก.ย.62 30 ก.ย.62 1 เดือน   11,500.00    575.00     345.00     15,000.00     750.00     450.00      3,500.00     175.00  105.00  

1 ต.ค.62 31 ต.ค.62 1 เดือน    15,000.00    750.00     450.00  15,000.00 750.00 450.00 

รวมทั้งสิ้น  23,693.54  1,185.00 710.80  

การคำนวณเงินเดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น  นางสาวมีคณา ดินแดง  มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจ้างเพิ่ม ในเดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562  
         จำนวน 8,693.54 บาท 

1. เงินเดอืนที่มสีิทธิ์ได้รับ = อตัราเงินเดือนใหม่-อัตราเงินเดอืนเดิม 

         (17-31 ก.ค.62)    = (
15,000 x 15

31
) - (

11,500 x 15 

31
) 

            = (7,258.06-5,564.52)  = 1,693.54   

         (ส.ค.62)     = (15,000-11,500)        = 3,500.00   

         (ก.ย.62)             = (15,000-11,500)        = 3,500.00 

                                    รวมทั้งสิ้น          = 8,693.54 บาท 
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การคำนวณเงินสมทบประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั ้น เงินสมทบประกันสังคมที่ส่งเพิ ่มในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 85 บาท เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 175 บาท เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 175  บาท  รวมที่ต้อง
นำส่งทั้งสิ้น เท่ากับ 435 บาท 
 
การคำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงที่ต้องส่งเพิ่มต้ังแตเ่ดือน กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562  
        ของนางสาวมีคณา ดินแดง เท่ากับ 260.80 บาท  
หมายเหตุ : การเบิกจ่ายเงินเดือนในเดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562 จะเป็นกรณีตกเบิก 
  การเบิกจ่ายเงินเดือนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  จะเป็นกรณีประจำเดือน 
 

2. เงินสมทบประกันสังคม = เงินสมทบประกันสังคมใหม่-เงินสมทบประกันสังคมเดิม  

         (17-31 ก.ค.62)    = (7,258.06 X 3%) – (5,564.52 X 3%)    

= (363-278)    = 85   

         (ส.ค.62)     = (750-575)    = 175   

         (ก.ย.62)             = (750-575)    = 175   

                                       รวมทั้งสิ้น        = 435 บาท 

 

              = 0 

 

3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  = เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม-่เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชพีเดิม 

         (17-31 ก.ค.62)      = (7,258.06 X 3%) - (5,564.52 X 3%)   

     = (217.74-166.94)  = 50.80 

         (ส.ค.62)          = (450-345)           = 105.00    

         (ก.ย.62)                 = (450-345)           = 105.00   

                               รวมทั้งสิ้น           = 260.80 บาท 

                 = 540 บาท 
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 4.2.4 กรณีอื่น 
    1)  การลากิจ 
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
13/2559) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา สำหรับลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย  ข้อที่ 12 กำหนดไว้ว่า ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีงบประมาณ
หนึ่งไม่เกิน 10 วันทำการ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง  
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
2/2559) เรื ่อง วัน เวลาปฏิบั ติงาน การลา และการได้ร ับเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ข้อที่ 11.2 กำหนดไว้ว่า การลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือน ต้องลาปีงบประมาณหนึ่ง
ไม่เกิน 45 วันทำการ และในปีแรกที่บรรจุเข้าปฏิบัติติงานให้มีสิทธิลากิจส่วนตัวโดยได้รับเงินเดือนไม่
เกิน 15 วันทำการ  และในข้อ 11.3 กำหนดไว้ว่าการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ที่ต่อเนื่องจาการลาคลอด
บุตร ให้มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 150 วันทำการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาและไม่ได้เลื่อนขั้น
เงินเดือนประจำป ี
 ดังนั้น เมื่อได้รับหนังสือ การงดเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง กรณีลากิจส่วนตัว จากกอง
ทรัพยากรบุคคล กองคลังต้องดำเนินการคำนวณเงินเดือนและค่าจ้างเพื่องดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
ของบุคลากร  
 สมมุติ นายขยัน  อดทน  ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง คนงาน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 
8,690.- บาท ได้ลากิจส่วนตัวในวันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การคำนวณเพื่องดจ่ายเงินค่าจ้าง
มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
การคำนวณ เงินเดือนค่าจ้างกรณีลากิจส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายขยัน  อดทน จะต้องงดเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเท่ากับ 560.65 บาท และเงินค่าจ้างที่ต้อง
จ่ายประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คือ 8,690-560.65 เท่ากับ 8,129.35 บาท 

วิธีคำนวณ  =   
ค่าจ้างที่ได้รับประจำเดือน 

จำนวนวันในเดือนทีล่า
 X จำนวนวันที่ลากิจส่วนตัว 

  

              =    
8,690 

31
 X 2 

 
     =   560.65 บาท 
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   2) การลาป่วย 
   ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
13/2559) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา สำหรับลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ข้อ 9 กำหนดไว้ว่า ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องมีสิทธิลาป่วยโดย
ได้รับค่าจ้าง ปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน 15 วันทำการ กรณีเริ่มเข้าปฏิบัติติงานในปีงบประมาณแรก 
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 8 วันทำการ และกรณีมีระยะเวลา
ปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรกไม่ครบ 6 เดือนไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง  
  ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
2/2559) เรื ่อง วัน เวลาปฏิบั ติงาน การลา และการได้ร ับเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ข้อ 9.4 กำหนดไว้ว่า ให้พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ทั้งนี้กรณี
ลาป่วยไม่ว่าจะเป็นการลาครั ้งเดียวหรือหลายครั ้งติดต่อกันให้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ใน
ปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน 60 วันทำการ แต่ถ้าอธิการบดีเห็นสมควร จะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ 
แต่ไม่เกิน 60 วันทำการ ในกรณีที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่ถึง 6 เดือน นับแต่วันที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง ให้มีสิทธิลาป่วยไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกันให้ได้รับเงินเดือน
ระหว่างลาได้ไม่เกิน 30 วันทำการ แต่ถ้าอธิการบดีเห็นสมควร จะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่
เกิน 30 วันทำการ 
 ดังนั้น เมื่อได้รับหนังสือ การงดเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง กรณีลาป่วยเกินสิทธิ์ จากกอง
ทรัพยากรบุคคล กองคลังต้องดำเนินการคำนวณเงินเดือนและค่าจ้างเพื่องดจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
ของบุคลากร 
 สมมุติ นางสาวสวย ตลอดเวลา ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 
ได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ลาป่วย ในวันที่  
5–9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 รวมเป็นจำนวน 5 วันทำการ ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 การคำนวณ
เพื่องดจ่ายเงินค่าจ้างมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
 
 
 
 
 
 
นางสาวสวย ตลอดเวลา จะต้องงดเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเท่ากับ 2,419.35 บาท และเงิน
ค่าจ้างที่ต้องจ่ายประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 คือ 15,000-2,419.35 เท่ากับ 12,580.65 บาท 

วิธีคำนวณ  =   
ค่าจ้างที่ได้รับประจำเดือน 

จำนวนวันในเดือนทีล่า
 X จำนวนวันที่ลาป่วย 

 

               =    
15,000

31
 X 5 

      =   2,419.35 บาท 
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     3) การลาคลอดบุตร 
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
13/2559) เรื่อง วัน เวลาปฏิบัติงาน การลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลา สำหรับลูกจ้างของ
มหาวิทยาลัย ข้อ 10.1 ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน 90 วัน โดยมีสิทธิได้รับ
เงินค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนงานไม่เกิน 45 วัน เว้นแต่กรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีงบประมาณแรก
ไม่ครบ 7 เดือน ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างระหว่างลา  
 ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 
2/2559) เรื ่อง วัน เวลาปฏิบั ติงาน การลา และการได้ร ับเงินเดือนระหว่างลา ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ข้อ 10.1 พนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 
90 วัน โดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้ การนับวันลาคลอดบุตรให้นับตั้งแต่วันที่คลอดบุตรเป็นต้น
ไป 
 สมมุติ นางดวงดาว ดินแดง ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 
อัตราเงินเดือน 11,500.- บาท มีความประสงค์ขอลาคลอดบุตร ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 62–วันที่ 27 
กันยายน 62  มีกำหนด  90  วัน การคำนวณเพ่ืองดจ่ายเงินค่าจ้างมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
วิธีการนับเวลาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจ้าง 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 10 แสดงการคำนวณเพื่องดจ่ายเงินค่าจ้างกรณีลาคลอดบุตร ของ นางดวงดาว ดินแดง 

วัน/เดือน/ปี จำนวน 
 เงินเดือน  

ตั้งแต่ ถึง เดือน/วัน 

14 ส.ค. 62 31 ส.ค. 62 18 วัน 6,677.42 

1 ก.ย. 62 27 ก.ย. 62 27 วัน 10,350.00 

รวมทั้งสิ้น 17,027.42 

 
 
 
 

ช่วงเวลาที่มีสิทธิ์ ได้รับค่าจ้าง    = 45 วัน (30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 - 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 
ช่วงเวลาที่ งดเบิก ไม่ได้รับค่าจ้าง=45 วัน (14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 27 กันยายน พ.ศ. 2562)                             
เริ่มเบิกค่าจ้างปกติ ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 
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การคำนวณเงินเดือน  
 
 
 
ดังนั้น  นางดวงดาว ดินแดง มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าจ้าง ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562  
         เท่ากับ 4,822.58 บาท และในเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เท่ากับ  
 
การคำนวณเงินสมทบประกันสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น เงินสมทบประกันสังคมของ นางสาวดวงดาว  ดินแดง ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
        เท่ากับ 241 บาท และในเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 83 บาท 
การคำนวณเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
 
 
 
 
 
ดังนั้น เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ นางสาวดวงดาว  ดินแดง ในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
        เท่ากับ 144.68 บาท และในเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 34.50 บาท 
 

1. เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ = เงินเดือนตามบัญชี - จำนวนเงินที่งดเบิกจ่าย 

         (ส.ค.62)           = (11,500-6,677.42)     = 4,822.58 บาท 

         (ก.ย.62)     = (11,500-10,350.00)  = 1,150.00 บาท 

 

2. เงินสมทบประกันสังคม = เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ X อัตราเงินสมทบประกันสังคม 

           (ส.ค.62)              = 4,822.58 X 5%      = 241.13 บาท 

ถ้ามีเศษสตางค์น้อยกว่า 50 สตางค์ให้ปัดทิ้ง      = 241 บาท 

           (ก.ย.62)        =  1,150 X 5%         = 57.50  บาท 

แต่ต้องส่งประกันสังคมตามอัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 1,650 บาท    = 83 บาท 

              

 

              = 0 

 
3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  = เงินเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับ X อัตราเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

           (ส.ค.62)           = 4,822.58 X 3%     = 144.68 บาท 

           (ก.ย.62)      =  1,150 X 3%        =  34.50  บาท 
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4.3 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ประวตัิบุคคล เงินเดือนและค่าจ้าง เงินสมทบ
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และข้อมูลรายจ่าย ในระบบ KKUFMIS 
      4.3.1 การบันทึกประวตัิบุคคล   
การเข้าสู่ เมนู “บันทึกประวตัิบุคคล” เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ KKUFMIS 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี  

1) เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ประวัติบุคคล ในระบบ KKUFMIS 

 
2) เลือกเมนู กลุ่มการเงิน   

 
ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ประวัติบุคคล ในระบบ KKUFMIS 

1 

2 
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3) เลือกเมนู ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน 

 
ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ประวัติบุคคล ในระบบ KKUFMIS 

 
4) เลือกเมนู รายการประจำวัน 

 
ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ประวัติบุคคล ในระบบ KKUFMIS 

 
 

3 

4 
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5) เลือกเมนู บันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล 

 
ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ประวัติบุคคล ในระบบ KKUFMIS 

 
6) เลือกเมนู ประวัติบุคคล 

 
ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ประวัติบุคคล ในระบบ KKUFMIS 

 
 

5 

6 
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7) เลือกเมนู ประวัติบุคคล  

 
ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ประวัติบุคคล ในระบบ KKUFMIS 

 
8) จะปรากฏหน้าจอ ประวัติบุคคล ดังนี้ 

 
ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ประวัติบุคคล ในระบบ KKUFMIS 

 

7 

8 
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9) คลิก ประวัติบุคคล  

 
ภาพที่ 9 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ประวัติบุคคล ในระบบ KKUFMIS 

 

10) คลิกไอคอน  บันทึกข้อมูลพี้นฐานของบุคลากรดังนี ้
รหัสบุคลากร                     บันทึกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น 1234567891011 
เลขที่ Passport  บันทึกเลขที่ Passport (เฉพาะลูกจ้างช่ัวคราวชาวต่างประเทศ) 
รหัสคำนำหน้าชื่อ  บันทึกคำนำหน้าช่ือบุคลากร เช่น นาย นาง นางสาว 
ชื่อ    บันทึกชื่อบุคลากร เช่น ดินแดง 
นามสกุล   บันทึกนามสกลุของบุคลากร เช่น ขอนแก่น  
รหัสพนักงาน (เก่า)   บันทึกเลขรหัสพนักงาน ตามคำสั่งบรรจุ เช่น 123456 
วันที่บรรจ ุ   บันทึกวัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ ตามคำสั่งบรรจุ เช่น 01/01/2561 
วันที่พ้นสภาพ บันทึกวันที่พ้นสภาพ เช่น 01/06/2561  (ใช้เฉพาะในกรณีงด

เบิกจ่ายเงินเดือน เช่น ลาออก ถึงแก่กรรม ลาโดยไม่ได้รับ
เงินเดือน) 

สาเหตุการพ้นสภาพ บันทึกสาเหตุการพ้นสภาพหรืองดเบิก เช่น ลาออก ขาดราชการ   
ถึงแก่กรรม  

9 

10

0 

11

0 
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รอเบิก กรณีงดการเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง ให้คลกิเครื่องหมาย      
ที่ช่องรอเบิก 

ประเภทบุคลากร  บันทึกประเภทของบุคลากร เช่น 60 ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได ้
รหัสกุล่มบุคลากร  บันทึกรหัสกลุ่มบุคลากร เช่น 030 ค. 
รหัสสายงาน   บันทึกรหัสสายงาน เช่น 010 สายสนับสนนุ 
รหัสหน่วยงาน  บันทึกรหัสคณะ/หน่วยงาน เช่น 010000 สำนักงานอธิการบดี 
รหัสสถานที่ทำงาน  บันทึกสถานทีป่ฎิบัติงาน เช่น 010200 กองคลัง 
รหัสธนาคาร   บันทึกธนาคารที่บุคลากรโอนเงินเดือน/ค่าจ้าง   

เช่น  014 ธนาคารไทยพาณิชย ์
      รหัสสาขา   บันทึกสาขาของธนาคารที่บุคลากรโอนเงินเดือน/ค่าจ้าง  

เช่น 551 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
      เลขที่บัญชีธนาคาร  บันทึกเลขที่บญัชีธนาคารที่บุคลากรโอนเงินเดือน/ค่าจ้าง  

เช่น 5512342342 
      เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  บันทึกจะแสดงเลขประจำตัวประชาชน   
      เลขที่ประกันสังคม  บันทึกจะแสดงเลขประจำตัวประชาชน 
      ที่อยู ่   บันทึกที่อยู่ของบุคลากร  

11) หลังจากที่บันทึกข้อมูลเสร็จ ให้คลิกที่ไอคอน   เพื่อบันทึกข้อมูล 
 

       4.3.2 การบันทึกเงนิเดือน ค่าจา้งชั่วคราว และเงินอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งกับเงินเดือน 
การเข้าสู่ เมนู “บันทึกข้อมูลเงินเดือน,เงนิประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ” เพื่อบันทึกข้อมูล
เงินเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1)  เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพที่ 10 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 

1 
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2) เลือกเมนู กลุ่มการเงิน   

 
ภาพที่ 11 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 
 

3) เลือกเมนู ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน 

 
ภาพที่ 12 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 

2 

3 
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4) เลือกเมนู รายการประจำวัน 

 
ภาพที่ 13 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 
 

5) เลือกเมนู บันทึกการเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล 

 
ภาพที่ 14 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 
 

4 

5 
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6) เลือกเมนู ข้อมลูเงินเดือน,เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ 

 
ภาพที่ 15 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 
 

7) จะปรากฏหน้าจอให้กรอก ขอ้มูลเงินเดือน,เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ 

 
ภาพที่ 16 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 

6 

7 
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8) ดับเบิ้ลคลิก ทีร่หัสประเภทบุคลากร เลือก ประเภทบุคลากร แล้วบันทึกเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน ในช่องรหัสบุคลากร 

 
ภาพที่ 17 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 
 

9) ดับเบิ้ลคลิก ทีร่หัสเงินได้-รายการหัก จากนั้นก็กด OK 

 
ภาพที่ 18 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 

 

8 

9 
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รหัสเงินได้รายการหักของพนักงานมหาวทิยาลัย และลกูจ้างชั่วคราวมหาวิทยาลัย  
ดังรายการต่อไปนี ้
      กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
รหัสเงินได้-รายการหัก OI7100  หมายถึง  เงินตกเบิก-เงินเดือน 
รหัสเงินได้-รายการหัก SI7100   หมายถึง  เงินเดือน 
รหัสเงินได้-รายการหัก OI7110  หมายถึง  เงินตกเบิก-เงินประจำตำแหน่งทางบริหาร 
รหัสเงินได้-รายการหัก SI7110   หมายถึง   เงินประจำตำแหน่งทางบริหาร 
รหัสเงินได้-รายการหัก OI7200  หมายถึง  เงินตกเบิก-เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 
รหัสเงินได้-รายการหัก SI7200   หมายถึง   เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 
รหัสเงินได้-รายการหัก OI7300  หมายถึง   เงินตกเบิก-ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 
รหัสเงินได้-รายการหัก SI7300   หมายถึง   ค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ 
รหัสเงินได้-รายการหัก OI7310   หมายถึง  เงินตกเบิก-ค่าตอบแทนปริญาเอก 
รหัสเงินได้-รายการหัก SI7310   หมายถึง   ค่าตอบแทนปริญาเอก 
รหัสเงินได้-รายการหัก OI7320   หมายถึง   เงินตกเบิก-คา่ตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น 
รหัสเงินได้-รายการหัก SI7320   หมายถึง    ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น 
รหัสเงินได้-รายการหัก OI7330   หมวยถึง   เงินตกเบิก-คา่ตอบแทนประสบการณ์ 
รหัสเงินได้-รายการหัก SI7330   หมายถึง   ค่าตอบแทนประสบการณ์ 
รหัสเงินได้-รายการหัก OI7340   หมายถึง   เงินตกเบิก-คา่ตอบแทนการปฎิบัติงานเพิ่มพิเศษ (โบนัส) 
รหัสเงินได้-รายการหัก SI7340   หมายถึง   ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานเพิ่มพิเศษ (โบนัส) 
รหัสเงินได้-รายการหัก OI7350   หมายถึง   เงินตกเบิก-คา่ตอบแทนรายเดือน 

 อัตราเดือนละ 3,500 บาท  
รหัสเงินได้-รายการหัก SI7350   หมายถึง   ค่าตอบแทนรายเดือนอัตราเดือนละ 3,500 บาท 
รหัสเงินได้-รายการหัก OI7360  หมายถึง    เงินตกเบิก-คา่ตอบแทนผู้ที่มคีะแนนทักษภาษาอังกฤษ 
รหัสเงินได้-รายการหัก SI7360   หมายถึง    ค่าตอบแทนผู้ที่มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษ  
       กรณีเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
รหัสเงินได้-รายการหัก OI8000  หมายถึง  เงินตกเบิก-เงินเดือน-ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
รหัสเงินได้-รายการหัก SI8000   หมายถึง  เงินเดือน-ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
รหัสเงินได้-รายการหัก OI8100  หมายถึง  เงินตกเบิก-เงินเดือนลูกจ้างโครงการ 
รหัสเงินได้-รายการหัก SI8100   หมายถึง   เงินเดือน-ลูกจ้างลูกจ้างโครงการ 
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10) คลิกที่ เลขที่คำสั่งที่ได้รับเงิน บันทึกเลขที่คำสั่งของกองทรัพยากรบุคคล เช่น 1357/2561 

 
ภาพที่ 19 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 
 

11) คลิกที่ วันทีค่ำสั่งจากกองทรัพยากรบุคคล บันทึกวันที่ 1 ของเดือนที่เบิกจ่าย เช่น
01/03/2561 

 
ภาพที่ 20 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 
 
 

10

0 

11

0 
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12) คลิกที่ วันทีค่ำสั่งจากบัญชีถือจ่าย บันทึกวันที่ 1 ของเดือนที่เบิกจ่าย เช่น 01/03/2561 

 
ภาพที่ 21 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 

 
13) วันที่เบิก  ไม่ต้องบันทึก 

 
ภาพที่ 22 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 

12

0 

13

0 
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14) คลิกที่ วันทีส่ิ้นสุดการเบิก บันทึกวันที่สิ้นสดุตามคำสั่งจ้าง เช่น 30/09/2561 

 
ภาพที่ 23 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 
 

15)  คลิกที่ จำนวนเงิน บันทึกเงินเดือนตามคำสั่งของกองทรัพยากรบุคคล  
16) หลังจากทีบ่ันทึกข้อมูลเสร็จ ให้คลิกที่ไอคอน   เพื่อบันทึกข้อมลู 

 
ภาพที่ 24 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและค่าจ้างประจำ ในระบบ KKUFMIS 

14

0 

15

0 
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0 
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      4.3.3 การบันทึกข้อมลู กองทุนประกนัสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชพี 
การเข้าสู่ เมนู “บันทึกข้อมูลสมาชิกกองทนุ” เพื่อบันทึกข้อมูลเงินสะสมประกันสังคม และเงินสะสม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในระบบ KKUFMIS 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1) เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพที่ 25 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

 
2) เลือกเมนู กลุ่มการเงิน   

 
ภาพที่ 26 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

1 

2 
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3) เลือกเมนู ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน 

 
ภาพที่ 27 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

 
4) เลือก เมนรูายการประจำวัน 

 
ภาพที่ 28 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

3 

4 
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5) เลือกเมนู บันทึกเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล 

 
ภาพที่ 29 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

 
6) เลือกเมนู ข้อมลูสมาชิกกองทุน 

 
ภาพที่ 30 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

5 

6 
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7) เลือกเมนู บันทึก-ปรับปรุงขอ้มูลสมาชิกกองทุน 

 
ภาพที่ 31 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

 
8) จะปรากฏ หน้าจอ บันทึก-ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกกองทุน 

 
ภาพที่ 32 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

7 

8 
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9) ดับเบิ้ลคลิก ทีร่หัสประเภทบุคลากร เลือกประเภทบุคลากร แล้วบันทึก เลขบัตรประจำตัว 
ประชาชน ที่ช่องรหัสพนักงาน เช่น 1234567891011  

 
ภาพที่ 33 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

 
10) ดับเบิ้ลคลิก ทีร่หัสบุคลากร เลือก ชื่อ-สกุลในระบบ  แล้วกด OK 

 
ภาพที่ 34 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

 

9 
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0 
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11) ดับเบิ้ลคลิกที่รหัสกองทุน ตามประเภทบุคลากร ทีท่ำการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 

 
ภาพที่ 35 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

 
รหัสกองทุน ดังรายการต่อไปนี ้
      กรณีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงนิรายได ้
รหัสเงินได้-รายการหัก SP7101  หมายถึง  เงินสะสมประกันสังคม 
รหัสเงินได้-รายการหัก SP7505   หมายถึง  เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
รหัสเงินได้-รายการหัก SP7507   หมายถึง  เงินสะสมส่วนเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
      กรณีเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  
รหัสเงินได้-รายการหัก SP8101 หมายถึง  เงินสะสมประกันสังคม-ลูกจา้งชั่วคราวเงินรายได ้
รหัสเงินได้-รายการหัก SP8103   หมายถึง  เงินสะสมประกันสังคม-ลูกจา้งชั่วคราวโครงการ 
รหัสเงินได้-รายการหัก SP8505 หมายถึง  เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ลูกจ้างช่ัวคราว 

เงินรายได้ 
รหัสเงินได้-รายการหัก SP8507 หมายถึง  เงินสะสมส่วนเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ-ลูกจ้าง 

ชั่วคราวเงินรายได ้
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12) คลิกที่ อัตราสะสม% บันทึกในกรณีที่สมาชิกมีการสมัครสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มตาม 
ข้อบังคับของกองทุน สมาชิกจะสมัครสะสมเพ่ิมได้ในเดือนสิงหาคมของทุกปี และจะมีผลในเดือน
ตุลาคมของทุกปี เช่น 3% 6% 9%และ 12% 

 
ภาพที่ 35 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

 
13) คลิกที่ วันทีส่มัคร บันทึก วันที่ 1 ในเดือนทีส่มัคร เช่น 01/06/2561 

 
ภาพที่ 36 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 
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14) คลิกที่ วันที่พน้สภาพ บันทึกเฉพาะกรณีที ่ลาออกจากราชการ ลาออกจากกองทุน  
เช่น 30/06/2561 

 
ภาพที่ 37 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 

 
15)   เงินสะสมจ่าย ไม่ต้องบันทึกข้อมูล 
16) หลังจากทีบ่ันทึกข้อมูลเสร็จ ให้คลิกที่ไอคอน   เพื่อบันทึกข้อมูล 

 
ภาพที่ 38 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู สมาชิกกองทุน ในระบบ KKUFMIS 
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4.3.4 การบันทึกข้อมูลรายจ่าย 
การเข้าสู่ เมนู “บันทึก-ปรับปรุงเงินได-้รายการหักทางเงินเดือน” เพื่อบันทึกข้อมูลรายจ่าย   

ในระบบ KKUFMIS 
โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1) เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 
ภาพที่ 39 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 

 
2) เลือกเมนู กลุ่มการเงิน   

ภาพที่ 40 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
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3) เลือกเมนู ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน  

 
ภาพที่ 41 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 

 
4) เลือกเมนู รายการประจำวัน 

 
ภาพที่ 42 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
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5) เลือกเมนู รายการรับ-จ่ายทางเงินเดือน 

 
ภาพที่ 43 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
 

6) เลือกเมนู บันทึก-ปรับปรุงเงินได-้รายการหักทางเงินเดือน 

 
ภาพที่ 44 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
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7) จะปรากฏ หน้าจอ บันทึก-ปรับปรุงเงินได-้รายการหักทางเงินเดือน 

 
ภาพที่ 45 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
 

8) คลิกที่ ประจำป ีบันทึกปีงบประมาณที่เบิกจ่าย เช่น 2561  

 
ภาพที่ 46 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
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9) คลิกที่ งวดการจ่ายเงิน บันทึกเดือนที่เบิกจ่าย เช่น 6 เดือนมิถุนายน 

 
ภาพที่ 47 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
 

10) คลิกที่ รหัสบุคลากร บันทึกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น 1234567891011 

 
ภาพที่ 48 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
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11) คลิกที่ รหัสบุคลากร เลือกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เช่น 1234567891011 แล้วกด OK 

 
ภาพที่ 49 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 

12) ดับเบิ้ลคลิก ทีร่หัสเงินได้-รายการหัก เลือก รหัสเงินได้รายการหัก แล้วกด OK 

 
ภาพที่ 50 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
รหัสเงินได้-รายการหัก ข้อมูลรายจา่ย ดังรายการต่อไปนี ้
รหัสเงินได้-รายการหัก  SP1000   หมายถึง   ภาษีเงินได้ 
รหัสเงินได้-รายการหัก  SL0007  หมายถึง  เงินยืมจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
รหัสเงินได้-รายการหัก  SL0010  หมายถึง  เงินยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย  

(กรณีตัดเงินเดือนทั้งหมด) 

11

0 

12

0 



73 

 

13)  คลิกที่ เลขที่สัญญา/หมายเหต ุบันทึกเลขที่สัญญา ส.123456 

 
ภาพที่ 51 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
 

14) คลิกที่ วันทีข่องข้อมูล บันทึกวันทีข่องข้อมูล ณ ปัจจุบัน เช่น 01/06/2561 

 
ภาพที่ 52 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
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15) คลิกที่ จำนวนเงิน บันทึกจำนวนเงินตามรายละเอียดการแจ้งหักชำระหนี้ของเจ้าหนี ้เช่น 
12,000 บาท 

16) หลังจากทีบ่ันทึกข้อมูลเสร็จ ให้คลิกที่ไอคอน   เพื่อบันทึกข้อมูล 

 
ภาพที่ 53 แสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเมนู ปรับปรงุเงินได้-รายการหกัทางเงินเดือน ในระบบ KKUFMIS 
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4.4 ขั้นตอนการประมวลผลเงินเดือนและค่าจ้าง เพื่อคำนวณรายรับ -รายจ่ายสุทธิ ในระบบ 
KKUFMIS  

      การเข้าสู่ เมนู “สรุปรายรับ-รายจ่ายและคำนวณเงินคงเหลือสุทธิ” เพื่อจ่ายเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
ประมวลผลประจำงวด รอบที่ 1 
1) เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพที่ 54 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 

 
2) เลือกเมนู กลุ่มการเงิน   

ภาพที่ 55 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 

1 

2 



76 

 

3) เลือกเมนู ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน  

 
ภาพที่ 56 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 

 
4) เลือกเมนู ประมวลผลประจำงวด 

 
ภาพที่ 57 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
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5) เลือกเมนู รวบรวมรายรับสำหรับวางฎีกาเงินเดือน/สรุปเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน 

 
ภาพที่ 58 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 

 
6) เลือกเมนู สรุปรายรับ-รายจ่ายและคำนวณเงินคงเหลือสุทธ ิ

 
ภาพที่ 59 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
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7) จะปรากฏ หน้าจอ สรุปรายรบั-รายจ่ายและคำนวณเงินคงเหลือสุทธ ิ

 
ภาพที่ 60 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 

8) ดับเบิ้ลคลิกที่ ตั้งแต่ประเภทบุคลากร เลือกประเภทบุคลากร ที่จะทำการประมวลผล  
ตั้งแต่ประเภทบุคลากร 50 คอื พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้  
ถึงประประเภทบุคลากร 60 คือ ลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย 

 
ภาพที่ 61 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
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9) คลิกที่ ประจำปี/บันทึก ปงีบประมาณที่จะทำการประมวลผล เช่น ประจำปี 2561 
10) คลิกที่ งวดที่ บันทึกเดือนที่จะทำการประมวลผล เช่น งวดที่ 6 คือ ประจำเดือนมิถุนายน 
11) ให้ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อมูลต่อไปนี้ 

11.1 ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายทางเงินเดือน 
11.2 ข้อมูลเงนิเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าจ้างประจำ 
11.3 คำนวณ กบข. / กสจ. และประกันสังคม 
11.4 ปรับปรุงบัญชีธนาคาร 
11.5 และปรับปรุงรายจ่ายที่ยอดเงินไม่พอจ่ายหนี้ 

12) การประมวลผล  คลิกที่ วางฎีกาเงินได้ รอบที่ 1 
13) คลิกที่ปุ่มประมวลผล เพื่อประมวลผลเงินเดือนและค่าจ้าง รอบที่ 1 

 
ประมวลผลประจำงวด รอบที่ 2 
1) เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพที่ 62 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
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2) เลือกเมนู กลุ่มการเงิน   

ภาพที่ 63 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
 

3) เลือกเมนู ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน  

 
ภาพที ่64  แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
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4) เลือกเมนู แฟ้มข้อมูลหลัก และเลือกเมนู กำหนดปฎิทินเงินงวดการจ่ายเงิน 

 
ภาพที่ 65 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 

5) ดับเบิ้ลคลิกที่รหัสกลุ่มจ่ายเงิน แล้วเลือกรายการ ปีที่จะทำการประมวลผล เช่น พ.ศ.2562 
6) ดับเบิ้ลคลิกที่รหัสกลุ่มจ่ายเงิน เลือกรหัสกลุ่มการจ่ายเงิน เช่น 010 คือ การประมวลผล

ทั้งหมด  
7) เลือกประเภทงวดการจ่ายเงิน เช่น 010 คือ การประมวลผลงวดประจำเดือน 
8) ให้ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อความ ระบุให้งวดการจ่ายเงินนี้ต้องวางฎีกาเงินเดือน และ

รวบรวมรายรับเพ่ือวางฎีกาแล้ว 
9) หลังจากทีบ่ันทึกข้อมูลเสร็จ ให้คลิกที่ไอคอน    เพื่อบันทึกข้อมูล แล้วก็ออกจากเมน ู

 
ภาพที่ 66 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
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10) แล้วกลับไปเลอืกเมน ูประมวลผลประจำงวด 

 

ภาพที่ 67 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
 
 

11) เลือกเมนู รวบรวมรายรับสำหรับวางฎีกาเงินเดือน/สรุปเงินได้-รายการหักทางเงินเดือน 

 

ภาพที่ 68 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
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12) เลือกเมนู สรุปรายรับ-รายจ่ายและคำนวณเงินคงเหลือสุทธ ิ

 

ภาพที่ 69 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
 

13) จะปรากฏ หน้าจอ สรุปรายรบั-รายจ่ายและคำนวณเงินคงเหลือสุทธ ิ

 

ภาพที่ 70 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 
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14) ดับเบิ้ลคลิกที่ ตั้งแต่ประเภทบุคลากร แล้วเลือกประเภทบุคลากร ที่จะทำการประมวลผล  
ตั้งแต่ประเภทบุคลากร 50 คอื พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้  
ถึงประประเภทบุคลากร 60 คือ ลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย 

15) คลิกที่ ประจำปี/บันทึก ปีงบประมาณที่จะทำการประมวลผล เช่น ประจำปี 2562 
16) งวดที่ หมายถึง เดือนที่จะทำการประมวลผล เช่น งวดที่ 6 คือ ประจำเดือนมิถุนายน 
17) ให้ทำเครื่องหมาย  หน้าข้อมูลต่อไปนี้ 

17.1 ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายทางเงินเดือน 
17.2 ข้อมูลเงนิเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าจ้างประจำ 
17.3 คำนวณ กบข. / กสจ. และประกันสังคม 
17.4 ปรับปรุงบัญชีธนาคาร 
17.5 และปรับปรุงรายจ่ายที่ยอดเงินไม่พอจ่ายหนี ้

18) การประมวลผล คลิกที ่สรุปเงินได้ - รายการหัก  
19) คลิกที่ปุ่ม ประมวลผล เพื่อประมวลผลเงินเดือนและค่าจ้าง รอบที่ 2  

 
ภาพที่ 71 แสดงขั้นตอนการประมวลผลเงนิเดือนและค่าจ้าง ในระบบ KKUFMIS 

 
หมายเหตุ : การประมวลผลมี 2 รอบ  ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 

12
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4.4 ขั้นตอนการจัดทำรายงาน สรุปรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย และรายงานสรุปยอดนำส่งเงิน
แยกตามธนาคาร ประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS   

      4.4.1 ขั้นตอนการจัดทำรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน 

      การเข้าสู่ เมนู “การจัดทำรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน” เพื่อรายงานการ
เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1) เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพที่ 72 แสดงขั้นตอนการจดัทำรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 

 
2) เลือกเมนู กลุ่มการเงิน   

ภาพที่ 73 แสดงขั้นตอนการจดัทำรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 

1 
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3) เลือกเมนู ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน  

 
ภาพที่ 74 แสดงขั้นตอนการจดัทำรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 

 
4) เลือกเมนู รายงาน 

 
ภาพที่ 75 แสดงขั้นตอนการจดัทำรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 

 
 

4 
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5) เลือกเมนู รายงานประจำงวด 

 
ภาพที่ 76 แสดงขั้นตอนการจดัทำรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 

 
1) เลือกเมนู รวบรวมรายรับสำหรับวางฎีกาเงินเดือน/สรุปเงินได้-รายการหักและคำนวณเงิน

คงเหลือสุทธ ิ

 
ภาพที่ 77 แสดงขั้นตอนการจดัทำรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 
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2) รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย 

 
ภาพที ่78 แสดงขั้นตอนการจดัทำรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 

 
3) เลือกรายการ ประจำป ีให้ใส่ปี ที่จะทำการออกรายงาน เช่น พ.ศ. 2562 

 
ภาพที่ 79 แสดงขั้นตอนการจดัทำรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 
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4) งวดการจ่ายเงิน คือเดือนที่จะทำการออกรายงาน เช่น งวดการจ่ายที่ 6 เดือนมิถุนายน 
5) ประเภทบุคลากร ให้เลือก 50 คือ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้  

ถึง ประเภทบุคลากร ให้เลือก 60 คือ ลูกจา้งของมหาวิทยาลัย 
6) เลือก การแสดงรายงาน ตามรหัสคณ ถึง การเรียงลำดับ ตามรหัสบุคลากร 
7) กดเลือก ตรงสัญลักษณ ์ เพื่อแสดงรายงานประจำเดือน  

รายการที่จะแสดง ในรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน คือรายการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้าง กรณีประจำเดือน และกรณีตกเบิก เงินสมทบประกนัสังคม เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ รายจ่ายประจำเดือน และเงินไดสุ้ทธิเพื่อจ่ายเงินเดือนประจำเดือน  

รายละเอียดการเบิกจ่ายจะแสดงรายละเอียดตามส่วนงาน ทั้งหมด 27 ส่วนงานที่เบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้าง จากงบประมาณเงินรายได ้เพื่อตรวจสอบจำนวนเงินที่เบิกจ่ายในชุดเอกสาร
เบิกจ่ายประจำเดือนที่ส่วนงานส่งมา ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน 

8) ตัวอย่าง รายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิ.ย.2562  

 
ภาพที่ 80 แสดงขั้นตอนการจดัทำรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 
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4.5 ขั้นตอนการจัดทำ รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร เพื่อนำส่งสถาบันการเงิน  
      การเข้าสู่ เมนู “รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร เพื่อนำส่งสถาบันการเงิน” เพื่อ
รายงานการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
1) เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพที่ 81 แสดงขั้นตอนการจัดทำ รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร ในระบบ KKUFMIS 

 
2) เลือกเมนู กลุ่มการเงิน   

ภาพที่ 82 แสดงขั้นตอนการจัดทำ รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร ในระบบ KKUFMIS 
 

 

1 
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3) เลือกเมนู ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทน  

 
ภาพที่ 83 แสดงขั้นตอนการจัดทำ รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร ในระบบ KKUFMIS 
 

4) เลือกเมนู รายงาน 

 
ภาพที่ 84 แสดงขั้นตอนการจัดทำ รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร ในระบบ KKUFMIS 
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5) เลือกเมนู รายงานประจำงวด 

 
ภาพที่ 85 แสดงขั้นตอนการจัดทำ รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร ในระบบ KKUFMIS 

 
6) เลือกเมนู รวบรวมรายรับสำหรับวางฎีกาเงินเดือน/สรุปเงินได้-รายการหักและคำนวณเงิน

คงเหลือสุทธ ิ

 
ภาพที่ 86 แสดงขั้นตอนการจัดทำ รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร ในระบบ KKUFMIS 
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7) เลือกเมนู รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร เพื่อนำส่งสถาบันการเงิน 

 
ภาพที่ 87 แสดงขั้นตอนการจัดทำ รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร ในระบบ KKUFMIS 

 

8) คลิกที่ปี บันทกึปีที่ต้องการรายงาน เช่น 2562 
9) คลิกที่งวด บันทึกเดือนที่ต้องการรายงาน เช่น 6 เดือน มถิุนายน 2562 
10) คลิกที่ประเภทบุคลากร เลือกประเภทบุคลากรที่ต้องการรายงาน ให้เลือกตั้งแต่ 50 คือ 

พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ถึง ประเภทบุคลากร 60 คือ ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
11) คลิกที่ การแสดงรายงาน ให้เลือก ตามธนาคารและประเภทบุคลากร 

12) คลิกที่ไอคอน เพื่อแสดงรายงานประจำเดือน  

 
ภาพที่ 88 แสดงขั้นตอนการจัดทำ รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร ในระบบ KKUFMIS 
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13) ตัวอย่างแสดงรายงาน สรุปแยกสถานที่รับเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 

 
ภาพที่ 89 แสดงขั้นตอนการจัดทำ รายงานสรุปยอดนำส่งเงินแยกตามธนาคาร ในระบบ KKUFMIS 
 
หมายเหตุ : รายงานสรุปแยกสถานที่รับเงิน จะแสดงรายละเอียดสถานที่รับเงินของบุคลากร ประเภท
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ยอดรวมทั้งสิ้นของรายงาน ต้อง
เท่ากับยอด เงินได้สุทธิ ของรายงานรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



95 

 

4.6 ขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS  

 การเข้าสู่ เมนู “บันทึกผูกพันและเบิกจ่าย กรณีทั่วไป” เพื่อบันทึกผูกพันและเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำเดือน ในระบบ KKUFMIS 

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
1) เลือกเมนู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
ภาพที่ 90 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 
2) เลือกเมนู กลุ่มงบประมาณ 

 
ภาพที่ 91 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 
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3) เลือกเมนู ระบบงงบประมาณ 

 
ภาพที่ 92 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 
4) เลือกเมนู รายการประจำวัน 

 
ภาพที่ 93 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 
  

3 
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5) เบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ภาพที่ 94 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 
6) บันทึกผูกพันและเบิกจ่าย กรณีทั่วไป 

 
ภาพที่ 95 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 
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7) จะปรากฏหน้าจอ บันทึกผูกพันและเบิกจ่าย กรณีทั่วไป 

 
ภาพที่ 96 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 
8) ดับเบิ้ลคลิกที่ประเภทเรื่อง เลือกประเภทเรื่อง เป็น PY คือ เงินเดือนและค่าตอบแทน แล้ว

กด OK 

 
ภาพที่ 97 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 
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9) ดับเบิ้ลคลิกที่ ประเภทเรื่องย่อย เลือก ประเภทเรื่องย่อย เป็น PY01 คือ เบิกจ่ายกรณีทั่วไป
(เงินเดือน) แล้วกด OK 

  
ภาพที่ 98 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 
10) คลิกที่เลขที่เอกสารอ้างอิง แล้วบันทึกเลขที่แฟ้มหนังสือ ให้ใช้ตามบันทึกข้อความขออนุมัติ

เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน เช่น อว 6602101.1.2.1/8913 

 
ภาพที่ 99 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 
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11) คลิกที่ วันที่เอกสารอ้างอิง แล้วบันทึกวันที่ ให้เลือกวันที่ทำการบันทึกข้อความอนุมัติเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้าง เช่น 23/09/2562  

 
ภาพที่ 100 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 

12) ดับเบิ้ลคลิกที่ วิธีการดำเนินการ ให้เลือก 6  อื่น ๆ แล้วกด OK 

 
ภาพที่ 101 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 
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13) ดับเบิ้ลคลิกที่ ประจำปีงบประมาณ ให้เลือก ปีงบประมาณทีเ่บิกจ่าย เช่น 2562 แลว้กด OK 

 
ภาพที่ 102 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 

14) ดับเบิ้ลคลิกที่ แหล่งเงิน ให้เลือก 2  เงินรายได้มหาวิทยาลัย แล้วกด OK 

 
ภาพที่ 103 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

13 

14 
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15) ดับเบิ้ลคลิกที่ หน่วยงาน ให้เลือก หน่วยงานที่ทำการเบิกจ่าย เช่น 0100000 คือ สำนักงาน
อธิการบดี แล้วกด OK 

 
ภาพที่ 104 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 

16) ดับเบิ้ลคลิกที่ กองทุน ให้เลือก 10000000 คือ รายการบุคลากรภาครัฐ แล้วกด OK 

 
ภาพที่ 105 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

15 

16 
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17) ดับเบิ้ลคลิกที่ กิจกรรม ให้เลือก 1173 คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากร แล้วกด OK 

 
ภาพที่ 106 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
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18) ดับเบิ้ลคลิกที่ งบรายจ่าย เลือกรหัสงบรายจ่าย และชื่อรายจ่ายที่ต้องการเบิกจ่าย 
เลือก 510100000 เงินเดือน กรณีเบิกจ่ายเงินเดือนพนักมหาวิทยาลัยโดยใชเ้งินรายได ้ 
เลือก 510300000 ค่าจ้างชั่วคราว กรณเีบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราวลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
เลือก 510500000 เงินสมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง กรณีเบิกจ่ายเงินสมทบบประกันสังคม                   
พนักมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 
เลือก 510700000 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ                  
พนักมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  

 
ภาพที่ 107 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 
 
 
 

18

7 
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19) คลิกที่ชีส รายละเอียดการเบิก บันทึกเลขที่เอกสารตามบันทึกข้อความขออนุมัติ เบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้าง ประจำเดือน เช่น อว 6602101.1.2.1/8913 

 
ภาพที่ 108 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 
20) ดับเบิ้ลคลิกที่ รหัสเจ้าหนี้ เลือก รหัสเจ้าหนี้ เป็น 01075360000102 ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำกัด  แล้วกด OK 

 
ภาพที่ 109 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

19 

20 
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21) ดับเบิ้ลคลิกที่ ประเภทเจ้าหนี้ เลือก รหัสประเภทเจ้าหนี้ เป็น 01 เจ้าหนี้ใบสำคัญ คชจ.
พนักงาน แล้ว กด OK 

 
ภาพที่ 110 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

22) คลิกที่ช ีส รายการ แล้วดับเบิ ้ลคลิกที ่ รายการรายจ่าย เลือก รหัสรายการรายจ่าย 
510100019  ค่าจ้างพนักงาน (กลุ่มเดิมเงินแผ่นดิน และพนักงานเงินรายได้ แล้วกด OK 

 
ภาพที่ 111 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

21 

22 
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23) คลิกที่ จำนวนเงินตัดงบฯ บันทึก จำนวนเงินที่เบิกจ่ายเงินเดือน เช่น 3,875,347 บาท 

 
ภาพที่ 112 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 

24) คลิกที่ชีส รายการสั่งจ่าย ดับเบิ้ลคลิกที่ รหัสประเภทการจ่ายเงิน เลือก รหัสประเภทการ
จ่ายเงิน เป็น PY พักระบบเงินเดือน แล้วกด OK 

 
ภาพที่ 113 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

23 

24 
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25) คลิกที่ จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกจำนวนเงินที่เบิกจ่ายเงินเดือน 3,875,347 บาท 

 
ภาพที่ 114 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 

26) เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จ ให้คลิกที่ไอคอน   เพื่อบันทึกข้อมูล จะปรากฏ เลขที่ใบเบิกจ่าย 
(Barcode) เช่น 01U62121586 

 
ภาพที่ 115 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

25 

26 
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27) เลือกเมนู อนุมัติผูกพันและเบิกจ่าย 

 
ภาพที่ 116 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 

28) นำเลขที่ใบเบิกจ่าย (Barcode) เช่น 01U62121586 บันทึก ตรง อ้างอิงเลขที่คุมยอด 
เบิกจ่าย แล้วคลิกตรงค้นหา  จากนั้นก็ เลือก สถานะการอนุมัติเบิกจ่าย  

29) จากนั้นคลิกที่ไอคอน    เพื่อบันทึกข้อมูล 

30) เลือก ตรงสัญลักษณ์ เพื่อแสดง ใบเบิกจ่าย (Barcode) 

 
ภาพที่ 117 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

27 

28 

29 

30 

30 
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31) ตัวอย่าง ใบเบิกจ่าย (Barcode)  
กรณี เบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ 

 
ภาพที่ 118 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 

32) ตัวอย่าง ใบเบิกจ่าย (Barcode) กรณี เบิกจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 

 
ภาพที่ 119 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

31 

32 
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33) ตัวอย่าง ใบเบิกจ่าย (Barcode) กรณี เบิกจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 

 
ภาพที่ 120 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

 

34) ตัวอย่าง ใบเบิกจ่าย (Barcode) กรณี เบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 
ภาพที่ 121 แสดงขั้นตอนการจัดทำใบเบิกจ่าย (Barcode) ในระบบ KKUFMIS 

33 

34 
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บทที่ 5 

ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 ปัญหาและอุปสรรค 

      5.1.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ทำให้มีการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก ให้

มีความคล่องตัว จึงมีผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจ  และอาจเกิดความสับสน

ในทางปฏิบัติได ้

      5.1.2 มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานหลายระบบ ขาดความเชื่อมโยงกัน  เช่น 

ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ (HR)  ระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงิน  กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ  

พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (KKUFMIS)  ระบบประกันสังคม ( SSO) เป็นต้น  จึงมีผลให้การปฏิบัติงานเกิด

ความซ้ำซ้อน เช่น การบันทึกข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงประวัติบุคคล 

 1) เจ้าหน้าที่บุคคล  กองทรัพยากรบุคคล  บันทึกข้อมูลประวัติบุคคลลงในระบบฐานข้อมูล

ทะเบียนประวัต ิ(HR) 

 2) เจ้าหน้าที่การเงินส่วนงาน บันทึกข้อมูลประวัติบุคคลในรายงานบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ เพื่อทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง 

 3) เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง  บันทึกข้อมูลประวัติบุคคลในระบบงบประมาณ  พัสดุ  การเงิน  

กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ  พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ (KKUFMIS)  เพื่อทำการประมวลผลการเบิกจ่าย

เงินเดือนและค่าจ้าง  

 4) เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง บันทึกข้อมูลประวัติบุคคลในรายงานประกันสังคม เพื่อส่งข้อมูล

การหักเงินประกันสังคม 

 5) เจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง  บันทึกข้อมูลประวัติบุคคลในรายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

เพื่อส่งขอ้มูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

          ซึ่งข้อมูลที่บันทึกเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน 

      5.1.3 ความล่าช้าของเอกสาร เช่น 

 1) การได้รับคำสั่งล่าช้า เช่น  คำสั่งบรรจ ุคำสั่งปรับวุฒิ  คำสั่งเลิกจ้าง  ลาออก เป็นต้น 

 2) หนังสือแจ้งการลาเกินสิทธ ิ การขาดราชการ 
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 3) การแจ้งการเสียชีวิตล่าช้า 

       คำสั่งบรรจุล่าช้าทำให้เกิดการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง  ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพล่าช้า  ในทางตรงข้ามถ้าคำส่งเลิกจ้าง  คำสั่งลาออก  หนังสือแจ้งการลา  เกินสิทธิ  การขาด

ราชการ การแจ้งการเสียชีวิต  ล่าช้า  จะทำให้การเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง  ประกันสังคม กองทุนสำรอง

ชีพล่วงล้ำ ต้องเรียกคืนเงิน  ซึ่งเกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน  บางครั้งต้องมีการใช้กฎหมายในการ

ดำเนินการ 

      5.1.4 หน่วยงานมีการหมุนเวียนงาน หรือการสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บ่อย ๆ จึงทำให้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงาน  ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเอกสาร 

ทำให้เกิดความผิดพลาดซ้ำในเรื่องเดิม 

      5.1.5 พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยส่วนมากไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลา 

เช่น การยื่นหนังสือลาออกจากราชการต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วันทำการ จึงมีผลทำให้มีการแก้ไข

ข้อมูลและเอกสาร เช่น ส่วนงานส่งเอกสารการเบิกจ่ายมายังกองคลังแล้ว  พนักงานมหาวิทยาลัยและ

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยลาออก  กองคลังต้องส่งเอกสารคืนให้หน่วยงานแก้ไข  และกองคลังต้องแก้ไข

ข้อมูลการเบิกในระบบKKUFMIS  หากพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยลาออก

หลังจากประมวลผลส่งข้อมูลสุทธิให้ธนาคารแล้ว  ต้องเรียกคืนเงินสดจากพนักงานมหาวิทยาลัยหรือ

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

      5.2.1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรมีหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการออกระเบียบกฎเกณฑ์  และ

รวบรวมระเบียบให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายแก่การปฏิบัติงานและค้นหา  

      5.2.2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรมีนโยบายและการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศของ

มหาวิทยาลัยให้มีการเชื่อมโยงกัน  เพื่อลดการปฏิบัติงานในบางขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนกัน 

      5.2.3 มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนกระบวนงานและใช้ระบบสารสนเทศพื้นฐานเพื่อปรับปรุง

และลดกระบวนงาน ให้เกิดความรวดเร็ว 

      5.2.4 การสับเปลี่ยน หมุนเวียนงานให้คำนึงถึงมิติต่าง ๆ เช่นความชำนาญงาน  ความรู้ของ

ผู้ปฏิบัติงานด้วย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยราบรื่น ซึ่งอาจใช้เทคนิคต่าง ๆ  เช่น การสอนงานกัน 

ให้ผู้ปฏบิัติงานคนเดิมสอบทานเอกสารก่อนส่ง เป็นต้น 



114 
 

      5.2.5 มหาวิทยาลัยควรให้ความรู้ด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรโดยตรง เช่น ระเบียบการลา 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม  บำเหน็จบำนาญ  เพื่อบุคลากรจะได้ปฏิบัติตามระเบียบ 

      5.2.6 มหาวิทยาลัยควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกองคลังกับส่วนงานด้านการ

เบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง ที่เบิกจากงบประมาณเงินรายได้ เพื่อทราบถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข 

      5.2.7 มหาวิทยาลัยควรจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์กองคลัง เช่น 

ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือรับรองเงินเดือน ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ขั้นตอน

การกรอกแบบแจ้งเพ่ือหักลดหย่อน(แบบ ล.ย.01) เพื่อประมวลผลภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือน   
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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