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มหาวิทยาลัยขอนแกน
สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบเงินเดือนและคาตอบแทน (PY)
ศูนยคอมพิวเตอร
วันจันทรที่ 22 ธันวาคม 2546 เวลา 10.30 น.

ผูเขารวมการประชุม
มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. คุณอุกฤษฎ เขื่อนแกว
2. คุณพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล
3. คุณไพจิตต ทองเชื้อ
4. คุณนวลพรรณ นอยสุวรรณ
5. คุณศิริเพ็ญ เชียวธณะกุล
6. คุณสุนิภา ไสวเงิน
บริษัทซอฟตสแควร 1999 จํากัด
1. คุณมณีวรรณ ชมภูปา

ศูนยคอมพิวเตอร
กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน

ผูบันทึกการประชุม
1. คุณมณีวรรณ ชมภูปา
สําเนาเรียนถึง
1. อาจารยอภิศกั ดิ์ พัฒนจักร
2. คุณอนัตต เจาสกุล
3. คุณราเมศวร ศิลปพรหม
4. คุณพรทิพย ลิมสัมพันธเจริญ

ประธานกรรมการทีม Change Management
รองประทานกรรมการทีม Change Management
ที่ปรึกษาโครงการ
ผูจัดการโครงการ
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หัวขอการประชุม
1. รายงานการศึกษาที่ตองแกไข
2. ผังทางเดินขอมูล
3. ผังระบบงานภาพรวม
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เนื้อหาการประชุม
1. รายงานการศึกษาที่ตองแกไข
1.1 การเบิกจายสวัสดิการการศึกษาบุตร และการเบิกจายคารักษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ปจจุบันหนาที่ในการเบิก-จาย ทั้งหมดเปนหนาที่ของหนวยเบิกจายทั่วไป ไมเกี่ยวของกับหนวยเบิกจาย
เงินเดือน ซึ่งบริษัทจะทําการแกไขในรายงานการศึกษาให
2. ผังทางเดินขอมูล
2.1 ขอมูลฌาปนกิจ ซึ่งสงจากกองการเจาหนาที่ อนาคตจะสงมาในรูปแบบไฟล Excel
2.2 ขอมูลเงินกูเคหะสงเคราะห ไดรับมาจากธนาคารสงมาเปนสัญญา โดยสงเฉพาะรายการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาให
2.3 ขอมูลจากสหกรณออมทรัพย อนาคตจะสงมาเปน text file
2.4 การนําสงขอมูลเงินหักที่จากเงินไดของบุคลากร ใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการหักเงิน นอกจากจะสง
ขอมูลในรูปแบบของรายงานแลวยังตองการใหสามารถ export ขอมูลเปน text file สงใหหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการหักเงินไดดวย
3. ผังระบบงานภาพรวม
3.1 ในกรณีที่แหลงขอมูลเกิดที่ระบบ HR (กองการเจาหนาที่เปนผูบันทึก) บริษัทจะหาวิธีการดึงขอมูลมา
ไวที่ระบบเงินเดือน เชน ขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน กบข./กสจ./ประกันสังคม
3.2 ฟงกชันการลบขอมูลรายการประจําเดือน ควรมีไวเหมือนเดิม แตควรมีการกําหนดสิทธิใหกับผูที่
สามารถลบขอมูลได
3.3 กรณีคืนเงินของพนักงานที่ลาออกหลังจากที่หนวยเบิกจายเงินเดือนจายเงินไปแลว
3.3.1 ในดานบัญชีใหผูใชจัดการนอกระบบเอง
3.3.2 ในดานงานเงินเดือนและคาตอบแทน เนื่องจากตองการใหยอดรายรับสะสมที่จะนําไป
คํานวณภาษีตอนสิ้นปนั้นถูกตอง และไมตองการกลับไปแกไขขอมูลเดิม ซึ่งจะทําใหขอมูล
ขัดแยงกันกับขอมูลที่สงไปใหระบบบัญชี ดังนั้นในระบบเงินเดือนและคาตอบแทน จะมีเพิ่ม
ฟงกชันสําหรับบันทึกรายการขอมูลปรับปรุง ดังกลาว และโอนขอมูลไปปรับยอดรายรับ
สะสมทั้งปของบุคลากรรายนั้นๆ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 ขั้นตอนการรับขอมูลจากระบบอื่น (interface) (CF-PY-01-V01) ไมมีขอแกไขใด ๆ
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4.2 ขั้นตอนอานขอมูลจากแผนดิสกเก็ต และบันทึกขอมูลโดยตรง (CF-PY-02-V01)
4.2.1 นอกจากมีไวสําหรับรายรับหรือรายจายของบุคลากรประจําเดือนที่มีอยูในระบบ เชน คาขยะ
,สหกรณ เปนตน แลวยังมีไวเพื่อรองรับรายรับหรือรายจาย อื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นใหมดวย
4.2.2 ระบบควรรองรับ กรณีที่มีการกระจายการบันทึกขอมูลรายรับ-รายจายใหคณะหรือหนวยงาน
บันทึกขอมูลผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.2.2.1 คณะ/หนวยงาน บันทึกขอมูลผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน
4.2.2.2 คณะ/หนวยงาน ออกรายงานตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดบันทึกไว
4.2.2.3 ผูมีอํานาจ ของแตละคณะ/หนวยงาน ตรวจสอบและอนุมัติขอมูลผานระบบคอมพิวเตอร
ออนไลน
4.2.2.4 กรณีที่หนวยเบิกจายเงินเดือนดึงขอมูลที่ผานการอนุมุติในขอ 4.2.2.3 ไปประมวลผลแลว
ในกรณีที่คณะ/หนวยงานตองการแกไขขอมูลตองสงเอกสารมาขอแกไขขอมูลที่หนวย
เบิกจายเงินเดือน
4.2.3 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน ( CF-PY-03-V01)
4.2.3.1 เปลี่ยนการสงหลักฐานการสมัครเปนสมาชิกและการลาออกจากการเปนสมาชิกกองทุน
จากกองการเจาหนาที่ เปน load ขอมูลการเปนสมาชิกจากระบบ HR มา update ขอมูล
ในระบบเงินเดือนและคาตอบแทน จากนั้นหนวยเบิกจายเงินเดือนสามารถออกรายงาน
การเปลี่ยนแปลงเพื่อตรวจสอบความถูกตองและเก็บไวเปนหลักฐาน กรณีที่ขอมูลไม
ถูกตองหนวยเบิกจายเงินเดือนแจงใหกองการเจาหนาที่ทราบและหนวยเบิกจายเงินเดือน
ทําการปรับปรุงขอมูลในระบบเงินเดือนและคาตอบแทนเองได
4.2.4 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง ( CF-PY-04-V01)
4.2.4.1 ในสวนของการบันทึกขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนงตามคําสั่ง ใหเปลี่ยนคําวา
“วันที่คําสั่ง” เปน “วันที่คําสั่งใหไดรับเงิน” และใหสามารถระบุวันที่คําสั่งผูลงนามได
ดวย
4.2.4.2 สําหรับวันที่คําสั่งที่ไดรับเงินตามบัญชีถือจาย เรียกวาวันที่คําสั่งใหไดรับเงินจากคลัง
จังหวัด
4.2.4.3 ตัวอยางการประมวลผลเปรียบเทียบขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนงตามคําสั่ง กับ
บัญชีถือจาย มีรายละเอียดดังนี้
4.2.4.3.1 บันทึกขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจางประจํา ตามคําสั่ง ดังตารางที่ 1
4.2.4.3.2 บันทึกขอมูลบัญชีถือจายดังตารางที่ 2
4.2.4.3.3 ประมวลผลการเปลี่ยนแปลง โดย
4.2.4.3.3.1 ระบบคัดเลือกขอมูลในตารางที่ 1 เฉพาะรายการที่ไมมีวันที่คําสั่งไดรับ
เงินจากกองคลัง นํามาบันทึกเปนขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน
ดัง ตารางที่ 3
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4.2.4.3.3.2

นํารายการใน ขอ 4.2.4.3.3.1 (ตารางที่ 3) มาเช็คกับขอมูลบัญชีถือจาย
(ตารางที่ 2)
4.2.4.3.3.3 กรณีที่มีรายการอยูในบัญชีถือจาย ระบบบันทึกวันที่จายจริงในขอมูล
รายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน (ตารางที่ 3) และไดผลลัพธตามตารางที่
4
4.2.4.3.3.4 กรณีที่ไมมีรายการอยูในบัญชีถือจาย ระบบบันทึกหมายเหตุวา “ไมพบ
รายการในบัญชีถือจาย” ในตารางที่ 3 และไดผลลัพธตามตารางที่ 4
4.2.4.3.4 โอนขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือน (ตารางที่ 4) ไปปรับปรุงขอมูล
เงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจางประจํา ตามคําสั่ง (ตารางที่ 1) ซึ่งจะไดผลลัพธ
ตามตารางที่ 5
ตารางที่ 1. ขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจางประจํา ตามคําสั่ง
ชื่อ การเปลี่ยนแปลง วันที่คําสั่ง
วันที่คําสั่งไดรับ จํานวนเงิน
ใหไดรับเงิน เงินจากกองคลัง
ก ปรับประจําป
01/01/45
01/05/45
15,000
ก ปรับวุฒิ
01/06/45
01/08/45
20,000
ก เลื่อนซี
01/12/46
25,000
ข เลื่อนซี
01/12/46
22,000

ตารางที่ 2. ขอมูลบัญชีถือจาย
ชื่อ วันที่คําสั่งไดรับ จํานวนเงิน
เงินจากกองคลัง
ก
01/12/46
25,000

ตารางที่ 3 ขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือนกอนตรวจสอบกับบัญชีถือจาย
ชื่อ วันที่คําสั่ง
วันที่คําสั่งไดรับ จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ใหไดรับเงิน เงินจากกองคลัง
ก 01/12/46
25,000
ข 01/12/46
22,000
ตารางที่ 4 ขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงประจําเดือนหลังตรวจสอบกับบัญชีถือจาย
ชื่อ วันที่คําสั่ง
วันที่คําสั่งไดรับ จํานวนเงิน
หมายเหตุ
ใหไดรับเงิน เงินจากกองคลัง
ก 01/12/46
25,000
01/12/46
ข 01/12/46
22,000
“ไมพบรายการในบัญชีถือจาย”
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ตารางที่ 5. ขอมูลเงินเดือน,เงินประจําตําแหนง,คาจางประจํา ตามคําสั่งหลังการโอนขอมูลรายการเปลี่ยนแปลงมาปรับปรุง
ชื่อ การเปลี่ยนแปลง
วันที่คําสั่ง
วันที่คําสั่งไดรับ
จํานวนเงิน
ใหไดรับเงิน
เงินจากกองคลัง
ก ปรับประจําป
01/01/45
01/05/45
15,000
ก ปรับวุฒิ
01/06/45
01/08/45
20,000
ก เลื่อนซี
01/12/46
25,000
01/12/46
ข เลื่อนซี
01/12/46
22,000
4.2.5 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงเงินไดประจํา-เงินหักประจํา (CF-PY-05-V01)
4.2.5.1 เปลี่ยนชื่อขั้นตอน เปนขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงรายรับประจํา-รายจายประจํา
4.2.5.2 เปลี่ยนจากรับรายงานการเปลี่ยนแปลงเงินไดประจํา-เงินหักประจําจาก
“กองการ
เจาหนาที่”เปน รับรายงานการเปลี่ยนแปลงรายรับประจํา-รายจายประจําจาก “คณะ/
หนวยงาน”
4.2.6 ขั้นตอนบันทึก-ปรับปรุงขอมูลสิทธิการเบิกเงินชวยเหลือบุตร (CF-PY-06-V01)
4.2.6.1 เปลี่ยนจากรับหลักฐานการมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือบุตรจาก “กองการเจาหนาที่”
เปน รับหลักฐานการมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือบุตรจาก “คณะ/หนวยงาน”
4.2.6.2 ใหมีการเช็คกรณีที่ชื่อบุตรคนเดียวกันมีการเบิกซ้ําซอนดวย โดยอาจเช็คจากเลข
ประจําตัวประชาชนของเด็ก
4.2.7 ขั้นตอนคํานวณเงินตกเบิก (CF-PY-07-V01)
4.2.7.1 วิธีการคํานวณตองพิจารณากรณีที่มีการตกเบิกยอนหลังหลายๆปดวย ซึ่งไดมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินเดือนมาแลวหลายครั้ง และใหพิจารณากรณีตกเบิกขาม
ปงบประมาณดวย โดยทางบริษัทจะหาวิธีการคํานวณเงินตกเบิกโดยพิจารณากรณี
ดังกลาวดวย
4.2.8 ขั้นตอนคํานวณคาลวงเวลา (CF-PY-08-V01)
4.2.8.1 เนื่องจากปจจุบันเปนหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยการเงิน-รับจายที่จะตองรับ
เอกสารขอมูลการเบิกคาลวงเวลาจากคณะ/หนวยงานและทําการเบิกจายเงินดังกลาวให
ซึ่งในอนาคตอาจจะจายผานระบบเงินเดือนและคาตอบแทน โดยอาจจะใหคณะ/
หนวยงานบันทึกขอมูลที่ผานการอนุมัติซึ่งสามารถเบิกจายเงินไดจริง ผานระบบ
คอมพิวเตอรออนไลน แตหากทําไมได อาจใหคณะ/หนวยงานบันทึกขอมูลลงไฟล
excel และเขาขั้นตอนอานขอมูลจากแผนดิสกเก็ต และบันทึกขอมูลโดยตรง (CF-PY02-V01)
4.2.9 ขั้นตอนคํานวณเงินโบนัส (CF-PY-09-V01)
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4.2.9.1 เนื่องจากเงื่อนไขของการคํานวณเงินโบนัสไมแนนอน และอัตราโบนัสของบุคลากรแต
ละรายเปนความลับ ดังนั้นการบันทึกเงินโบนัสอาจบันทึกลงไฟล excel และเขาขั้นตอน
อานขอมูลจากแผนดิสกเก็ต และบันทึกขอมูลโดยตรง (CF-PY-02-V01)
4.2.10 ขั้นตอนคํานวณเงินบําเหน็จ (CF-PY-10-V01)
4.2.10.1 เปลี่ยนชื่อขั้นตอนเปน ขั้นตอนคํานวณภาษีเงินบําเหน็จ
4.2.10.2 ขั้นตอนคํานวณภาษีเงินบําเหน็จ มีดังนี้
4.2.10.2.1 กองการเจาหนาที่สงเอกสารไปที่สํานักงานคลังเขต 4 อุดร
4.2.10.2.2 สํานักงานคลังเขต 4 อุดร ตรวจสอบความถูกตอง และคํานวณเงินบําเหน็จพรอม
ออกหนังสือสั่งจายเงินบําเหน็จใหมหาวิทยาลัยขอนแกน
4.2.10.2.3 มหาวิทยาลัยขอนแกน สงหนังสือสั่งจายเงินบําเหน็จใหกองการเจาหนาที่
4.2.10.2.4 กองการเจาหนาที่สงหนังสือสั่งจายเงินบําเหน็จใหหนวยเบิกจายเงินเดือน
4.2.10.2.5 หนวยเบิกจายเงินเดือนบันทึกขอมูลการไดรับเงินบําเหน็จของบุคลากรแตละราย
ผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน
4.2.10.2.6 หนวยเบิกจายเงินเดือนตรวจสอบความถูกตองจากรายงานรายชื่อผูไดรับเงิน
บําเหน็จ
4.2.10.2.7 หนวยเบิกจายเงินเดือนคํานวณภาษีบําเหน็จและเงินบําเหน็จสุทธิ ผานระบบ
คอมพิวเตอรออนไลน
4.2.10.2.8 หนวยเบิกจายเงินเดือนตรวจสอบความถูกตองจากรายงานขอมูลเงินบําเหน็จ
4.2.10.2.9 กรณีไมถูกตอง หนวยเบิกจายเงินเดือนยกเลิกการคํานวณภาษีเงินบําเหน็จผาน
ระบบคอมพิวเตอรออนไลน และกลับไปตรวจสอบขอมูลผูไดรับเงินบําเหน็จ
ใหม
4.2.10.2.10 กรณีถูกตองเขาขั้นตอนการรวบรวมเงินได-เงินหักและคํานวณเงินไดสุทธิ (CFPY-12-V01)
4.2.11 ขั้นตอนคํานวณเงินหักเขางานไมเต็มเดือน (CF-PY-11-V01)
4.2.11.1 เปลี่ยนชื่อขั้นตอนเปน ขั้นตอนคํานวณเงินหักกรณีลาออกระหวางเดือน
4.2.11.2 ในขั้นตอนนี้จะไมรวมกรณีบุคลากรเขาใหม เนื่องจากกรณีบุคลากรเขาใหมจะยังไมได
รับเงินเดือน แตจะเปนการยืมเงินจากเงินยืมทดรองมาใชกอน ซึ่งถือวาเปนลูกหนี้ของ
มหาวิทยาลัยประเภทหนึ่ง เมื่อบุคลากรไดเงินตกเบิกเงินเดือน จะตองถูกหักเงินเดือน
เพื่อสงเงินยืมทดรองคืนใหหนวยเงินรายได โดยขอมูลเงินหักนี้ระบบเงินเดือนและ
คาตอบแทนจะไดรับโอนมาจากระบบลูกหนี้ผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน โดยชื่อ
เงินควรเปน “ยืมเงินเดือน” สวนเงินที่เหลือจากการหักเงินยืมทดรองจะสงใหเจาตัว
โดยโอนเงินผานธนาคารตามปกติ

Page:

Soft Square 1999 Co., Ltd.
รายงานการประชุม

RM01

7 of 7

Ver. 1

22/12/2546

ความตองการ
1. การกําหนดรหัสพนักงาน ผูใชตองการใชเลขประจําตัวประชาชนเปนรหัสพนักงานเพื่อความสะดวกในการ
กําหนดรหัส ซึ่งตองเสนอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาและตัดสินใจ
หัวขอคงคาง
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแตขั้นตอน CF-PY-12-V01 ถึง CF-PY-18-V01
เรื่องที่ตองติดตาม
ลําดับที่
รายละเอียด
1.
ในกรณีที่แหลงขอมูลเกิดที่ระบบ HR จะตองหา
วิธีการดึงขอมูลมาไวที่ระบบเงินเดือนและ
คาตอบแทน เชน ขอมูลการเปนสมาชิกกองทุน
กบข./กสจ./ประกันสังคม
2.
ศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายรับ-รายจายที่ถูก
สงมาจากหนวยรับ-จายเพื่อจายผานระบบเงินเดือน
เชน คาลวงเวลา , คาตอบแทน เปนตน และหา
วิธีการจัดการกับขอมูลดังกลาว

วันที่ประชุมครั้งตอไป
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2546 เวลา 9.00 น.

ผูรับผิดชอบ
บ.ซอฟตสแควร ,
กองคลัง

บ.ซอฟตสแควร ,
กองคลัง

วันกําหนดเสร็จ

