ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
(ฉบับที่ 1026/2564)
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัตกิ ารยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได
..........................................................
โดยเห็นเป นการสมควรใหป รับ ปรุงหลักเกณฑ และแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับ การยืมเงินทดรอง
จ า ยเงิ น รายได มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารระบบการยื ม เงิ น ทดรองจ า ยเป น ไปอย า ง
มีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37(1) และ (5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2558 และตามความในขอ 9.4 (1) และขอ 30 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การงบประมาณ
การเงิน การพัสดุ ทรัพยสิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 ประกอบกับมติที่ป ระชุมคณะกรรมการบริห าร
การคลัง และพัส ดุ มหาวิท ยาลัย ขอนแกน ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 4/2564 เมื่อ วัน ที่ 28 เมษายน 2564
จึงออกประกาศหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได ไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรีย กวา “ประกาศมหาวิท ยาลัย ขอนแก น (ฉบับ ที่ 1026/2564) เรื่อ ง
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1269/2556 เรื่อง หลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 บรรดาประกาศหรือมติอื่นใดในสวนที่
กําหนดไวแลวในประกาศหรือซึ่งขัดแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 4 ในประกาศนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน
“อธิการบดี”
หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
“สวนงาน”
หมายความวา คณะ ศูนย สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่
เรีย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ เที ย บเท า คณะ ยกเว น
หนวยงานในกํากับ
“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา คณบดี ผู อํ า นวยการศู น ย ผู อํ า นวยการ
สถาบั น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก หรื อ หั ว หน า
หน ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เทียบเทาคณะ

-2“ผูอํานวยการกองบริหารงาน” หมายความวา ผูอํานวยการกองบริหารงาน คณะ ศูนย
สถาบัน สํานัก หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยาง
อื่ น ที่ มี ฐ าน ะเที ย บ เท าผู อํ าน ว ย ก า ร
กองบริหารงานคณะ
“เงินยืม”
หมายความวา เงิน ยืมทดรองจ ายเงิน รายได มหาวิทยาลัย
หรื อ เงิน ยื ม ทดรองจ า ยเงิน หมุ น เวีย นของ
หนวยงาน
“ใบสําคัญคูจาย”
หมายความวา หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับ เงิน หรือ
หลั ก ฐานที่ แ สดงว า ได มี ก ารจ า ยเงิน ให แ ก
ผูรับหรือเจาหนี้ตามขอผูกพันแลว
“พนักงานมหาวิทยาลัย”หมายความวา พนั ก งาน มห าวิ ท ยาลั ย ขอน แก น ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ.
2558 ที่ ได รั บ ค า จ า งจากเงิ น งบประมาณ
แผน ดิน ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงพนักงาน
มหาวิ ท ยาลัย โดยใชเงิน รายได ขา ราชการ
และลูกจางประจําเปลี่ยนสถานภาพ
ขอ 5 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปญหาในการตีความหรือปญหาการ
ปฏิบัติตามประกาศนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย
หมวด 1
หลักการและวัตถุประสงค
.................................
ขอ 6 เงินยืมมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานหรือบุคคล ยืมเพื่อนําไปจายในการดําเนินงาน
ในหนาที่และการปฏิบัติงานของหนวยงาน ในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองมีการจายเงินสดกอน ดังนั้น การขอ
ยืมเงินจึงตองอยูภายใตเหตุผลความจําเปนที่ตองมีการจายเงินสดลวงหนา ทั้งนี้ภ ายใตหลักเกณฑที่กําหนด
ในประกาศนี้
ขอ 7 มหาวิทยาลัยจะให ยืมเงินหมุนเวียนแกหนวยงานที่มีระบบบริหารการเงินอยูภายใตการ
จัดการของมหาวิทยาลัยและบุคคลในสังกัดหนวยงานดังกลาวเปนผูมีสิทธิขอยืมเงิน ซึ่งจะตองเปนคาใชจาย ดังนี้
7.1 เงินเดือน คาจางของบุคลากรที่หนวยงานยังไมเบิกจาย
7.2 เงินคาสวัสดิการการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
7.3 คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
7.4 คาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการอื่นๆ ของสวนงาน
7.5 คาพัสดุที่ติดตอโดยตรงกับผูจําหนายจากตางประเทศ
/ 7.6 คาใชจาย...

-37.6 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
7.7 คาใชจายในการวิจัยหรือการใหบริการวิชาการ
7.8 กรณีบุคลากรและนักศึกษาไดทุนการศึกษาและทําวิจัยระยะสั้น ไมเกิน 1 ป
ขอ 8 การได รับ อนุ มัติเงินยืม เป นการใหยืมเงินตามหลักการในข อ 6 การจายเงินจะต อง
ปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติตางๆ ของรายการที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
ขอ 9 ผู ยื มเงิน จะต อ งรั บ ผิ ด ชอบในการคื น เงิ น ให ค รบตามจํ า นวน ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
ขอ 10 หัวหนาสวนงานที่อนุมัติหรือใหความเห็นชอบในการขอยืมเงินของบุคลากรมีหนาที่
กํากับติดตามการใชจายเงิน รวมทั้งการคืนเงินยืมของผูใตบังคับบัญชา
หมวด 2
ผูมีอํานาจอนุมัติและผูมีสิทธิยืมเงิน
................................
ขอ 11 อธิก ารบดี หรือ ผู ที่ ได รับ มอบหมาย มีอํ า นาจอนุ มั ติ เงิ น ยื ม ทดรองจ า ยเงิน รายได
มหาวิทยาลัยไดตามความจําเปนและเหมาะสม
สําหรับ เงินยืม หมุ นเวีย นของหน ว ยงาน หัว หนา สว นงาน หรือ ผูที่ไดรับ มอบหมาย
มีอํานาจอนุมัติเงินยืมทดรองจายจากเงินหมุนเวียนของหนวยงานไดตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ 12 ผูมีสิ ทธิยืม เงิน ทดรองจ าย ไดแ ก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิท ยาลัย
และตองไมเปนผูที่คางเงินยืมที่เกินกําหนดระยะเวลาในสัญญา
หมวด 3
หลักเกณฑและวิธีการยืมเงิน
................................
ขอ 13 ผูยืมเงินจะตองศึกษาระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานให
เขาใจเปนอยางดีและตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด เมื่อไดรับอนุมัติใหยืมเงินทดรองจาย และหากหลักฐานการ
จายเงินไมสามารถเบิกจายตามระเบียบได ผูยืมเงินจะตองเปนผูรับผิดชอบ
ขอ 14 เงือ่ นไขการยืมเงิน
14.1 เงินยืมทดรองจาย เงินเดือน คาจางของบุคลากรที่หนวยงานยังไมเบิกจาย ยืม
ไดไมเกินรอยละ 70 ของอัตราเงินเดือน หรือคาจางที่ไดรับบรรจุและแตงตัง้
14.2 เงินยืมทดรองจายเงินคาสวัสดิการรักษาพยาบาล สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ยืมไดตามจํานวนเงินที่เรียกเก็บ
14.3 เงิ น ยื ม ทดรองจ า ยค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน ให ยื ม
คาตอบแทนที่ไมสามารถจายตรงได ไดแก คาตอบแทนวิทยากรและคาตอบแทนอาจารยพิเศษที่เดินทางมา
/ จากตางประเทศ...

-4จากต า งประเทศ หากมีคาใชจายที่เกี่ยวของกับ การจางเหมาและจั ดซื้อพัสดุ ให ดําเนิน การตามประกาศที่
เกี่ยวของตอไป
14.4 เงินยืมคาใชจายในการจัดกิจกรรม/โครงการอื่นๆ ของสวนงานที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจางใหดําเนินการตามระเบียบพัสดุกอน และตองสงเรื่องยืมเงินถึงกองคลัง ไมนองกวา 5 วันทําการ
หากพนกําหนดแลวนั้น ใหดําเนินการเบิกจายแทนการยืมเงิน
14.5 เงิ น ยื ม ทดรองจ า ยเพื่ อ การอื่ น ให ยื ม ได ต ามค า ใช จ า ยเท า ที่ จ า ยจริ ง และ
จําเปน ตองจายตามระยะเวลา ที่มีความจําเปนตองใชเงิน ทั้งนี้ใหแสดงในแผนการใชจายเงิน แตตองไมเกิน
วงเงินงบประมาณที่ไดรับ และตองมีงบประมาณหรือแหล งเงินที่ รองรับ การเบิกจ ายเพื่ อสงใชเงิน ยืม ทั้ งนี้
คาใชจายที่ยืมเงินตองเบิกจายไดภายใน 30 วัน นับจากวันที่เสร็จสิ้นกิจกรรม
ขอ 15 กรณีบุคลากรยืมเงินรายไดมหาวิทยาลัย
15.1 ผูยืมเงินจะตองมีคุณสมบัติตามบัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
เรื่อง กําหนดวงเงินยืมทดรองจายตามระดับตําแหนง
15.2 ใหผูยืมเงินทําสัญญายืมเงิน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ โดยมี
หัวหนาสวนงานเห็นชอบการยืมเงินดังกลาว
15.3 หลักฐานประกอบการยืมเงิน โครงการหรือหลักฐานที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงิน
แผนการใชจายเงินทีแ่ สดง วัน เวลา จํานวนเงิน ที่มีความจําเปนตองใชเงิน
15.4 ให ยื่ น เรื่ อ งถึ ง กองคลั ง ไม น อ ยกว า 5 วั น ทํ า การ ก อ นวั น ที่ มี ค วามจํ า เป น
ตองใชเงิน
15.5 เจาหนาที่ กองคลัง มีหนาที่ตรวจสอบและกลั่นกรองการยืมเงินและการอนุมัติ
ใหเปนไปตามประกาศนี้
ขอ 16 กรณียืมเงินหมุนเวียนของสวนงาน
16.1 ใหหัวหนาสวนงานและผูอํานวยการกองบริหารงานเปนผูยืมรวมในการยืมเงิน
ทดรองจายจากเงินรายได เพื่อใชหมุนเวียนของสวนงาน โดยทําสัญญายืมเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จํานวน 2 ฉบับ
16.2 ใหสวนงานเก็บ รักษาเงินยืมหมุนเวียนของสวนงาน โดยใหเปดบั ญ ชีเงินฝาก
ธนาคารบัญชีออมทรัพยคูกับบัญชีกระแสรายวัน และใหเก็บหลักฐานการจายเงินเพื่อตรวจสอบ
ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากในวรรคกอนใหนําสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
ภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นปงบประมาณ
ขอ 17 กรณีบุคลากรยืมเงินหมุนเวียนของสวนงาน
17.1 ผูยืมเงินจะตองมีคุณสมบัติตามบัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน
เรื่อง กําหนดวงเงินยืมทดรองจายตามระดับตําแหนง
17.2 ใหผูยืมเงินทําสัญญายืมเงิน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 2 ฉบับ
/ 17.3 หลักฐาน...

-517.3 หลักฐานประกอบการยืมเงิน โครงการ/หลักฐานที่ไดรับ อนุมัติให ใชจายเงิน
แผนการใชจายเงินที่แสดง วัน เวลา จํานวนเงิน ที่มีความจําเปนตองใชเงิน
17.4 ใหยื่นเรื่องถึ งงานคลังหรือกลุมงานที่ รับผิดชอบ ไมนอยกวา 5 วันทําการ กอน
วันที่มีความจําเปนตองใชเงิน
17.5 เจาหนาที่งานคลังหรือกลุมงานที่รับผิดชอบของสวนงาน มีหนาที่ตรวจสอบและ
กลั่นกรองการยืมเงินและการอนุมัติใหเปนไปตามประกาศนี้
หมวด 4
การจายและสงใชเงินยืม
.................................
ขอ 18 ผูดําเนินการจายและรับคืนเงินยืม
18.1 กรณียืมเงินรายไดมหาวิทยาลัย กองคลังเปนผูดําเนินการ
18.2 กรณียืมเงินหมุนเวียนของสวนงาน งานคลังของสวนงานเปนผูดําเนินการ
ขอ 19 การจายเงินยืมใหจายโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินเดือนเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย
เทานั้น ในกรณี ที่บัญ ชีเงินเดือนไมใชบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย ใหผูยืมเป ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ธนาคารไทยพาณิชยและสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากแจงกองคลัง
ใหโอนเงินใหแกผูยืมกอนวันที่มีความจําเปนตองจายเงินไมเกิน 2 วันทําการ
ขอ 20 การสงใชเงินยืม
20.1 การส ง ใช เ งิ น ยื ม เงิ น เดื อ น ค า จ า งของบุ ค ลากรที่ ส ว นงานยั ง ไม เบิ ก จ า ย
ใหกองคลังตั้งฎีกาเบิกหักผลักสงเพื่อคืนเงินยืมทดรองจาย
20.2 การส ง ใช เ งิน ยื ม เงิน ค า สวั ส ดิ ก ารการรั ก ษาพยาบาล สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาบุตร ใหผูยืมสงใบสําคัญคูจายทันทีเมื่อไดจายเงินแลว
หากมีเงินเหลือจายใหนําเงินสด นําฝากธนาคารไทยพาณิชยชื่อบัญชีเงินรายได
มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือนําเงินสดสงคืนที่กองคลังหรืองานคลังของสวนงาน หรือสามารถจายผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส ระบบ ikku ในรูปแบบ QR CODE แลวแตกรณี และใหแนบเอกสารการนําฝากเงินพรอมกับ
ใบสําคัญคูจายตามระยะเวลา ดังนี้
20.2.1 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ใหผูยืม สงใบสําคัญ คูจายให เร็วที่
สุดแตไมเกิน 15 วัน นับจากวันเดินทางกลับจากไปราชการ
20.2.2 คาใชจายในการยืมเงินเพื่อการอื่น ใหผูยืมสงใบสําคัญคูจาย ภายใน 30
วันนับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม
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กรณียืมเงินทดรองจายเงินรายไดมหาวิทยาลัย
21.1 กรณีชําระหนี้เงินยืมเปนเงินสดหรือเงินโอน ใหกองคลังออกใบเสร็จรับเงินเปน
หลักฐานแสดงการรับเงินพรอมหักลางบัญชีลูกหนี้
21.2 กรณี ชําระหนี้เงินยืมผานช องทางอิเล็กทรอนิกส ระบบ ikku ในรูป แบบ QR
CODE ลู กหนี้จะไดรับ ใบเสร็จรับ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Receipt) ผาน E-Mail มหาวิทยาลัย ขอนแกน เปน
หลักฐานแสดงการรับเงินพรอมกับหักลางบัญชีลูกหนี้
21.3 กรณีชําระหนี้เงิน ยืมโดยวิธีจัด สงเอกสารใบสําคัญ คูจายจากเงินงบประมาณ
แผนดินหรือเงินรายได ใหกองคลังออกหลักฐานใบรับใบสําคัญเปนหลักฐานใหผูยืมเงิน
กรณียืมเงินหมุนเวียนของสวนงาน
21.4 กรณีชําระหนี้เงินยืมเปนเงินสดหรือเงินโอน ใหงานคลังของสวนงานออกใบรับ
เงินเปนหลักฐานแสดงการรับเงินพรอมกับใหลางบัญชีลูกหนี้
21.5 กรณี ชําระหนี้ เงินยืมผ านชองทางอิ เล็ กทรอนิ กส ระบบ ikku ในรูป แบบ QR
CODE ลู กหนี้จะไดรับ ใบเสร็จรับ เงินอิเล็กทรอนิกส (e-Receipt) ผาน E-Mail มหาวิทยาลัย ขอนแกน เปน
หลักฐานแสดงการรับเงินพรอมกับหักลางบัญชีลูกหนี้
21.6 กรณีชําระหนี้เงินยืมโดยวิธีจัดสงเอกสารใบสําคัญคูจายเบิกจากเงินงบประมาณ
แผนดินหรือเงินรายได ใหงานคลังของสวนงานออกหลักฐานใบรับใบสําคัญเปนหลักฐานใหผูยืมเงิน และเมื่อ
ไดรับโอนเงินจากกองคลัง ใหหักลางบัญชีลูกหนี้ภายในวันทําการ
ขอ 22 เอกสารใบสําคัญคูจายฉบับ ใด หากเมื่อตรวจสอบแลวมีเหตุตองทักทวง ใหกองคลัง
หรืองานคลังหรือกลุมงานที่รับผิดชอบของสวนงาน (แลวแตกรณี) แจงผูยืมเงินเพื่อทราบโดยดวน แลวใหผูยืม
ปฏิบัติตามคําทักทวงภายใน 7 วัน นับจากวันที่ไดรับคําทักทวง หากผูยืมมิไดดําเนินการตามคําทักทวงและ
ไมไดชี้แจงเหตุผลใหกองคลังหรืองานคลั งหรือกลุมงานที่รับ ผิดชอบของสวนงาน (แลวแตก รณี) ทราบ ให
กองคลังหรืองานคลังหรือกลุมงานที่รับผิดชอบของสวนงาน (แลวแตกรณี) ดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญายืม
เงิน โดยถือวาผูยืมเงินยังมิไดสงใชคืนเงินยืมเทาจํานวนที่ทักทวงนั้น
ในกรณีที่ผู ยืมเงิน ไม สามารถปฏิ บัติตามคําทักทวงในวรรคหนึ่งได อัน เนื่อ งมาจาก
ติดภารกิจอื่น ใหผูยืมเงินดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่กลับมาปฏิบัติราชการ
ขอ 23 ผูยืมมีหนาที่จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบวันครบกําหนดคืนเงินยืมตามสัญญา
เงินยืมที่ไดรับอนุมัติ ผูยืมเงินยังสามารถตรวจสอบไดทางเว็บไซตกองคลัง ที่ http://finance.kku.ac.th
ขอ 24 กรณีที่กิจกรรมหรือโครงการที่มีเหตุใหระงับหรือเลื่อนการดําเนินงาน อันเปนเหตุใหไม
สามารถคืนเงินยืมไดภายในกําหนดเดิม ใหผูยืมเงินดําเนินการคืนเงินยืมทันที
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การควบคุมและตรวจสอบ
...................................
ขอ 25 ใหกองคลั งจัดทําทะเบียนเงินยืมในระบบอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยและจัดทํา
รายงานลูกหนี้เงินยืมคงคางหรือรายงานฐานะเงินยืมตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เสนออธิการบดีเพื่อทราบ
ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ขอ 26 เงินยืมหมุนเวียนของสวนงาน ใหสวนงานรายงานฐานะเงินยืมตอผูอํานวยการกองคลัง
และผูอํานวยการกองตรวจสอบภายใน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
ขอ 27 ใหกองตรวจสอบภายในมีสิทธิ์เขาถึงขอมูลรายงานฐานะเงินยืมในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของมหาวิทยาลัยและสวนงานเพื่อตรวจสอบไดและรายงานฐานะเงินยืมของมหาวิทยาลัยตออธิการบดี
ขอ 28 ใหสวนงานเปลีย่ นสัญญายืมเงินหมุนเวียนสวนงานเมื่อสิ้นปงบประมาณ
หมวด 6
บทกําหนดโทษ
...................................
ขอ 29 เมื่อครบกําหนดคืนเงินยืม ผูยืมเงินไมมีการสงใชเงินคืน ใหกองคลังหรืองานคลังหรือ
กลุมงานที่รับผิดชอบ (แลวแตกรณี) ดําเนินการหักเงินเดือน เงินคาจาง เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน
บําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใดที่ผูยืมมีสิทธิ์ไดรับจากทางมหาวิทยาลัย พรอมทั้งคาปรับรอยละ 7.5 ตอปของ
เงินยืมที่คางชําระ เพื่อชําระคืนตามสัญญายืมเงินจนกวาจะครบถวนและมีผลตอการประเมินเลื่อนเงินเดือน
หรือคาจางประจําปของผูยมื เงิน
ขอ 30 การหักเงินเดือน เงินคาจาง เงินประจําตําแหน ง เงินคาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ
หรือเงินอื่นใดที่ผูยืมเงินมีสิทธิ์ไดรับจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อชําระคืนตามสัญญาเงินยืม จนกวาจะครบถวน
การหักเงินเดือนเพื่อสงคืนเงินยืม กองคลัง ดําเนินการภายในวันที่ 10 ของเดือน หาก
ผูยืมเงินนําเงินสดมาคืนหลังวันที่ 10 ของเดือน กองคลังจะดําเนินการคืนเงินใหผูยืมเงินในวันสิ้นเดือน
ขอ 31 บุคลากรที่เคยมีประวัติการถูกหักเงินเดือนเพื่อชดใชเงินยืม จะไมมีสิทธิยืมเงินทดรอง
จายภายในระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่ชําระหนี้คงคางครบถวน
ขอ 32 ผูที่นํ าเงินยื มทดรองจ ายไปใชจายนอกเหนื อจากวัตถุ ป ระสงคที่ได รับ อนุ มัติ หรื อมี
พฤติการณหนวงเหนี่ยวการคืนเงินยืมโดยไมมเี หตุผลอันสมควรหรือหักเงินเดือนเพื่อสงคืนเงินยืมไมได ใหถือวา
มีเจตนาทุจริต ใหดําเนินการทางวินัยโดยเครงครัดและใหนํามาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการ
ประเมินเพื่อเลื่อนตําแหนงหรือการตอสัญญาจาง
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ขอ 33 ผูยืมเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1269/2556 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556
อยูระหวางดําเนินการยังไมแลวเสร็จในวัน ที่ประกาศนี้ใชบังคับ ให ดําเนินการตอไปตามประกาศที่ใชอยูเดิม
จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามประกาศนี้ได

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารยชาญชัย พานทองวิริยะกุล)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดนี้ เพื่อให
การบริหารระบบการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การนําไปปฏิบัติมีความชัดเจนทุก
ขั้นตอน และเกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัย และประกาศนี้ไมใชบังคับกับหนวยงานในกํากับ เนื่องจาก
หนวยงานในกํากับมีระบบบริหารจัดการดานการเงินการคลังแยกจากกองคลัง

-9-

บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1026/2564)
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจายจากเงินรายได
กําหนดวงเงินยืมทดรองจายตามระดับตําแหนง
ตารางที่ 1 บุคลากรประเภทสายสนับสนุน
ลําดับที่
ระดับตําแหนง
จํานวนวงเงินยืม (บาท)
สายสนับสนุน
1
ระดับปฏิบัติการ
100,000.2
ระดับชํานาญการ
300,000.3
ระดับชํานาญการพิเศษ
500,000.4
ระดับเชี่ยวชาญ
1,000,000.ตารางที่ 2 บุคลากรประเภทสายวิชาการ
ลําดับที่
ระดับตําแหนง
สายวิชาการ
1
อาจารย
2
ผูชวยศาสตราจารย
3
รองศาสตราจารย
4
ศาสตราจารย / ศาสตราจารยพิเศษ

จํานวนวงเงินยืม (บาท)
100,000.300,000.500,000.1,000,000.-

ตารางที่ 3 บุคลากรประเภทผูบริหาร
ลําดับที่

ผูบริหารงานสํานักงานอธิการบดี

1
2

หัวหนางาน
ผูอํานวยการกอง

3

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี
รองอธิการบดี
อธิการบดี

5
6

ผูบริหารงานสวนงาน
หัวหนางาน
ผูอํานวยการกองบริหารงานคณะฯ
ผูชวยคณบดี
รองคณบดี
คณบดี

...........................................................................

จํานวนวงเงิน
ยืม (บาท)
500,000.1,000,000.2,000,000.2,500,000.3,000,000.-

