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ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

ระบบที่ใชในการปฏิบัติงานในปจจุบัน ประกอบดวย 3 ระบบ ดังนี้ 
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ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

ระบบจายตรงฯ

เบิกจายเงินเดือน/  
เงินประจําตําแหนง/  
คาตอบแทน ดังนี้

- ขาราชการ

- ลูกจางประจํา

(เริ่ม เม.ย.58)

1
ระบบ KKUFMIS

เบิกจายเงินเดือน/  
เงินประจําตําแหนง/  
คาตอบแทน ดังนี้

• พนักงานราชการ

• พนักงานมหาวิทยาลัย  
(เงินแผนดิน/เงินรายได)

• ลูกจางชั่วคราว 

(เงินแผนดิน/เงินรายได)

ระบบ e-pension

เบิกจายเงินบําเหน็จ  
บํานาญ ดังนี้

• ขาราชการบํานาญ

• ผูรับบําเหน็จราย  
เดือน

2 3



ผูบริหารแบงเปน 2 ประเภท คือ ผูบริหารที่มีวาระ กับ ผูบริหารไมมีวาระ

 ผูบริหารที่มีวาระ  ประกอบดวย

- อธิการบดี  1 อัตรา

- รองอธิการบดี   5 อัตรา

- รองอธิการบดีวิทยาเขต 1 อัตรา

- ผูชวยอธิการบดี  3 อัตรา

- คณบดี หรือผูอํานวยการที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 1 อัตรา

- รองคณบดี/รองผูอํานวยการที่ฐานะเทียบเทาคณะ 3 อัตรา

ผูบริหารไมมีวาระ  ประกอบดวย

- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

- ผูอํานวยการกอง/ เลขานุการคณะ/หนวยงานที่เทียบเทากอง

1. การเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางบริหารของเงินงบประมาณแผนดิน

ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง



1. การเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางบริหารของเงินงบประมาณแผนดิน (ตอ)

ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

วิธีการปฏิบัติ

1. ยืนยันการเบิกจายเงินประจําตําแหนงตามแบบฟอรมที่กําหนด สงกองคลังภายใน  
วันที่ 5 ของเดือน

2. คณะ/หนวยงาน แจงขอมูลผูมีสิทธิรับเงินประจําตําแหนงที่มีการเปลี่ยนแปลง  
ระหวางเดือนภายในวันที่ 5 ของทุกเดือนเชน

-การลาออกจากตําแหนง  การลาศึกษาตอ ลาปวย ลาคลอดบุตรเกิดกําหนด

-ผูที่ถึงแกกรรม

-การโอนยายไปสวนราชการอื่น

-การขาดราชการ

-กรณีมีการเปลี่ยนแหลงเงนิในการเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางบริหาร

-กรณีผูบริหาร หมดวาระ ลาออกหรือแตงตั้งใหมจะตองแนบคําสั่งหรือ  
เอกสารที่เกี่ยวของ



1. การเบิกจายเงินประจําตําแหนงทางบริหารของเงินงบประมาณแผนดิน(ตอ)

ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

3. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหารที่มีคําสั่งแตงตั้งที่เบิกจากเงิน  
งบประมาณแผนดิน ใหแจงไปยังกองการเจาหนาที่  เพื่อลงบันทึกใน  
ทะเบียนคุมและจัดทําบัญชีถือจายเพื่อขออนุมัติในการเบิกจายและควบคุม  
อัตราการเบิกจายเงินประจําตาํแหนงผูบริหารใหเปนไปตามกฎหมาย/  
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกาํหนด

4. ขอควรทราบ กรณี อธิการบดี หรือ คณบดีพนตําแหนงใหรอง  
อธิการบดี หรอืรองคณบดีพนจากตําแหนงดวย(ตาม พ.ร.บ.มข.2541 

มาตรา 25 วรรค 5)



การเบิกจายเงินคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีวาระ

ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 1715/2552

ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

วิธีปฏิบัติ

-คณะ/หนวยงาน สงชุดเอกสารเบิกจายที่กองคลัง 

ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

-หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลการเบิกในระหวางเดือน  

จะตองแจงใหกองคลังทราบโดยเร็วที่สุด เพื่อใหการเบิกจายถูกตอง



การเบิกจายเงินคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีวาระ

ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 1715/2552

ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

งบประมาณกองทุนรวม

ตําแหนง

อัตรา (บาท) ตามมติ ครม.

(กรณีไมมีตําแหนง  
ทางวิชาการ)

จํานวนอัตรา

1.  รองอธิการบดีสวนที่เกิน 5 คน ท  ี่

เบิกจากเงินงบประมาณแผนดิน

10,000.- 10,000.- ตามคําสั่ง  
แตงตั้ง

2.  ผูชวยอธิการบดีสวนที่เกิน 3 คน 

ที่เบิกจากเงินงบประมาณแผนดิน

5,600.- 5,600.- ตามคําสั่ง  
แตงตั้ง

ผูที่มีสิทธิเบิกไดตาม  
ประกาศ



การเบิกจายเงินคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีวาระ

ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 1715/2552

ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

ผูที่มีสิทธิเบิกไดตามประกาศ (หัวหนาหนวยงานตามขอ 6)

ตําแหนง

งบประมาณกองทนุรวม งบประมาณเงินรายได้คณะ
จํานวน

(อัตรา)

อัตรา 

(บาท)

ตามมติ ครม.

(กรณีไมมีตําแหนง  
ทางวิชาการ)

อัตรา 

(บาท)

ตามมติ ครม.

(กรณีไมมีตําแหนง  
ทางวิชาการ)

1. คณบดี 10,000.  
-

- - - 1

2. รองคณบดี 2,800.- - 5,600.- - 5

3. ผูชวยคณบดี - - 2,800.- - 3

4. หัวหนาภาควิชา

(ผศ.ระดับ 6-7)

5,600.- 5,600.-

5. หัวหนาภาควิชา

(ระดับ 8 ขึ้นไป )

2,800.- - 5,600.-



การเบิกจายเงินคาตอบแทนผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานที่มีวาระ

ตามประกาศ มข. ฉบับที่ 1715/2552

ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

ตําแหนง

งบประมาณกองทุนรวม งบประมาณเงินรายไดคณะ

จํานวน

(อัตรา)

อัตรา 

(บาท)

ตามมติ ครม.

(กรณีไมม  ี

ตําแหนงทาง  
วิชาการ)

อัตรา 

(บาท)

ตามมติ 

ครม.

(กรณีไมม  ี

ตําแหนงทาง  
วิชาการ)

1. ผูอํานวยการ/ผูจัดการ 2,800.- - 5,600.- - 1

2. รองผูอํานวยการ/รอง  
ผูจัดการ

1,400.- - 2,800.- - 3

3. ผูชวยผูอํานวยการ/ผูชวย  
ผูจัดการ

700.- - 1,400.- - 2

ผูที่มีสิทธิเบิกไดตามประกาศ (หัวหนาหนวยงานตามขอ 7)



2. การเบิกจายเงินเดือนและคาจางชั่วคราวงบประมาณเงินรายได

ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

วิธีการปฏิบัติ

1. คณะ/หนวยงาน สงชุดเอกสารเบิกจายมาที่กองคลังภายในวนัที่ 5 ของทุกเดือน

2. กรณี เบิกเทาเดือนกอนใหสงเอกสารชุดเบิกภายในวนัที่ 5 ของเดือน

3. กรณี ตกเบิก ใหสงเอกสารชุดเบิกภายในวนัที่ 5 ของทุกเดือน 

4. กรณี ระงับการเบิกจายเงินเดอืนและคาจาง (ลาเกินสทิธิ) ของ พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชเงินรายได  

และลูกจางชั่วคราวที่สังกัด คณะ/หนวยงาน ตองแจงกองคลังทันที ทั้งนี้ตอง ภายในวนัที่ 5 ของทุกเดือน  
รวมทั้งในกรณี ดังนี้

-ขาดราชการ

-การลาโดยไมไดรับเงินเดือน/คาจาง

-การลาคลอด

-การยกเลิกสัญญาจาง

-ถึงแกกรรม

-กรณีอื่นๆ ที่มีผลกับการเบิกจายเงินเดอืน คาจาง และเงินประจําตําแหนง



2. การเบิกจายเงินเดือนและคาจางชั่วคราวงบประมาณเงินรายได(ตอ)

ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

5. ทบทวนเอกสารที่ใชในการเบิกจายเงินเดือนคาจาง ประจําเดือน

- บันทกึขออนุมัติใชเงินและเบิกเงิน ประจําเดือน (เอกสารหมายเลข 1)

- รายละเอียดชุดเบิกคาจาง/พนักงานเงินรายได (เอกสารหมายเลข 2)

- รายละเอียดชุดเบิกเทาเดือนกอน (เอกสารหมายเลข 3)

- รายละเอียดชุดเบิกกรณีเปลี่ยนแปลง (เอกสารหมายเลข 4)



3. การเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจํา ของโครงการจายตรงกรมบัญชีกลาง 

ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

วิธีการปฏิบัติ

1. กองการเจาหนาที่จะสงขอมูลที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินเดือน  
ขาราชการและลูกจางประจําใหกองคลังตรวจสอบภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน 

ดังนี้

- การลาออกจากราชการ   

- การลาศึกษาตอ ลาปวย-ลาคลอดบุตรเกินกําหนด

- ผูที่ถึงแกกรรม

- การโอนยายไปสวนราชการอื่น

- การขาดราชการ



3. การเบิกจายเงินเดือนและคาจางประจํา ของโครงการจายตรงกรมบัญชีกลาง(ตอ)

ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

2. สําหรับบคุลากรที่ตองการแจงความประสงคเปลี่ยนแปลงขอมูลเลขที่บัญช  ี

ธนาคารและเปลี่ยนแปลงอัตราการสะสมเพิ่ม กบข. ใหดําเนินการสงแบบฟอรม  
แจงการเปลี่ยนแปลงที่กองคลังภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

3. การเปลี่ยนแปลงขอมูลการหักลดหยอน สําหรับการคํานวณภาษีเงินไดหัก 

ณ ที่จาย สําหรับขาราชการและลูกจางประจํา ใหเปลี่ยนแปลงไดป 2 ครั้ง คอื 

เดือนพฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายน  โดยกรอกขอมูลผานเว็บไซตกองคลัง  
เทานั้น 

4. ในเดือนเมษายน 2558 บุคลากรทกุประเภทจะไดรับเงินเดือนในอัตราเดิม  
ไปกอน และจะทําการตกเบิกตอไป เนื่องจากมกีารชะลอการปรับอตัราเงินเดือน  
ของกองการเจาหนาที่



ภารกิจการเบิกจายเงินเดือนและคาจาง

สรุปการบันทึกขอมูลรายรับ-รายจาย ประจําเดือน

***ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อเบิกจายทั้ง 3 ระบบนี้ 

มีความเชื่อมโยงในการเปลี่ยนแปลงทุกระบบ/ขัน้ตอน****



  

Contact Address:  งานเบิกจายเงินเดือนและคาจาง กองคลัง มข.
Tel: 043-009700 ตอ 40158,40179  (https://finance.kku.ac.th/)
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