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งานนี้ จะไดรับรายงานจากสํานักงานสกสค. โดยตรงและจัดทําขอมูลนําสงท่ีสํานักงานช.พ.ค.เองเนื่องจากเปนสวนงาน
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การพัฒนาโปรแกรมการใชงาน ซ่ึงมีข้ันตอนกระบวนการปฏิบัติงานหลายข้ันตอน ผูจัดทํา จึงไดทําการรวบรวมขอมูล

หลักเกณฑ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการตรวจสอบ รวมถึงกรณีศึกษาการวิเคราะหปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะเขามาปฏิบัติงานใหม หรือเจาหนาท่ี ท่ีจะตองปฏิบัติงานแทน

ชั่วคราวใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและเปนประโยชนตอบุคลากรมหาวิทยาลัยท่ีเปนสมาชิกตอไป 
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1 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

แตเดิมบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มิไดมีคุณสมบัติท่ีจะสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ค. เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยมหิดล  สังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย (ปจจุบันคือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ.)  

ตอมาในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ เม่ือป พ.ศ. 2541 นโยบายการออกนอกระบบ ไดเปนขอตกลงหนึ่งท่ีผูกพันกับสัญญา

การกูยืมเงินกับ ธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยรัฐบาลมุงหมายลดงบประมาณในสวนราชการใหสามารถเลี้ยงตนเอง และ

บริหารงบประมาณเองได  ในชวงป พ.ศ.2542 เริ่มมีการเสนอใหมหาวิทยาลัย หรือคณะวิชาท่ีตั้งข้ึนใหม เรียกวา 

“พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” ซ่ึงมีกรอบเงินเดือนและสวัสดิการแตกตางจากขาราชการเดิม  และหากผูท่ีเกษียณ

ราชการไปใหตําแหนงและเงินเดือนนั้นเปลี่ยนเปนตําแหนงพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในตําแหนงเริ่มบรรจุใหม

เทานั้น ในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร เริ่มมีความพยายามนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบอีกครั้ง แตมีการคัดคาน ดังนั้น 

จึงยังไมมีการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบในชวงนี้ ตอมา ในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนท โดย

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.วิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ก็ไดเสนอคณะรัฐมนตรี และสภานิติ

บัญญัติแหงชาติ ใหผานรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ของแตละมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ซ่ึงทาง

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา ออกเปนสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 

2550 และบังคับใชตั้งแตวันท่ี 17 ตุลาคม 2550 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 24 ตอนท่ี 68ก วันท่ี 16 ตุลาคม พ.ศ.

2550) ทําใหมหาวิทยาลัยมหิดลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  บุคลากรในมหาวิทยาลัย สามารถเปนสมาชิกการ

ฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) ตั้งแตนั้นเปนตนมา 

ตอมา ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ผานรางพระราชบัญญัติสภานโยบาย

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ไดโอนยายไปสังกัด

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ทางมหาวิทยาลัยไดมีการทําหนังสือหารือกับสํานักงานสกสค. 

ในเรื่องท่ีบุคลากรยังคงสมัครเปนสมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส. ไดหรือไม จากมติท่ีประชุมครั้งท่ี6/2562 วันท่ี 28 

พฤษภาคม 2562 ของคณะกรรมการช.พ.ค. และคณะกรรมการช.พ.ส. มีมติเห็นชอบใหรับสมัครสมาชิกสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาท่ีอยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ(เดิม) สมัครสมาชิกไดตามระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วาดวยการฌาปนกิจ

สงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกความตาย พ.ศ.2561 ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

(ฉบับท่ี19)พ.ศ.2562 ไปกอน และจะดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบฯใหชัดเจนตอไป 



 
 

2 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

วัตถุประสงค 

 1.เพ่ือใหเขาใจหลักเกณฑในการปฏิบัติงานการรวบรวมขอมูล และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห ได
อยางถูกตอง ครบถวนและรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 2. เพ่ือใหหนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีแสดงรายละเอียด ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน ไดอยางชัดเจน เปน
ลายลักษณอักษร สามารถปฏิบัติงานแทนกันไดอยางตอเนื่องราบรื่น และเปนไปดวยความถูกตอง 

 

ขอบเขตในการศึกษา 

 1. ศึกษาและรวบรวมเอกสารเก่ียวกับหลักเกณฑในการนําเขาขอมูลสมาชิก การรวบรวมขอมูล และการ
นําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห จากหนวยงานตาง ๆในมหาวิทยาลัย ใหมานําสงเบ็ดเสร็จ โดยกองคลัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2. ศึกษาเก่ียวกับการจัดทําโปรแกรม การนําเขาขอมูล การจัดทําขอมูล ในการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ท้ังท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังในสวนกลางและ
จังหวัดนครปฐม 

 3. ศึกษาปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนขอพึงระวังไมให
เกิดการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด ในอนาคตตอไป 

 

นิยามศัพทเฉพาะ/คําจํากัดความ 

 มหาวิทยาลัย    หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 กองคลัง    หมายถึง  กองคลัง  มหาวิทยาลัยมหิดล 

กองทรัพยากรบุคคล  หมายถึง  กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

 งานการเงิน   หมายถึง  งานการเงิน กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน  หมายถึง งานบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน กองทรัพยากรบุคคล  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก หมายถึง ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยการจัดการ  หมายถึง  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป  หมายถึง  วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะทันตแพทยศาสตร  หมายถึง  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 



 
 

3 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

MU-ERP  หมายถึง  ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการบริหาร
จัดการงบประมาณ การเงิน การบัญชี การจัดซ้ือ จัดหาการบริหารพัสดุ 
และการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล  

ช.พ.ค. หมายถึง  การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษา 

ช.พ.ส. หมายถึง การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

สมาชิก ช.พ.ค. หมายถึง สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

สมาชิก ช.พ.ส. หมายถึง สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงาน สกสค .จังหวัด  หมายถึง สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัด และหมายความรวมถึงสํานักงานสงเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 

สํานักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม หมายถึง สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม ตั้งอยูท่ี 36-38 ถ.เพชรเกษมสายเกา 
ตําบลพระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  

คณะกรรมการ ช.พ.ค. หมายถึง คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการ ช.พ.ส. หมายถึง คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

ประธานกรรมการ ช.พ.ค. หมายถึง ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ประธานกรรมการ ช.พ.ส. หมายถึง ประธานกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

เงินคาสงเคราะหรายศพ หมายถึง เงินท่ีสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. ตองชําระใหแกเพ่ือ
สมาชิกท่ีถึงแกกรรม ทุก ๆเดือน ในอัตราคาสงเคราะหรายศพ ศพละ       
1 บาท 



 
 

4 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

สมาชิกคุรุสภา หมายถึง สมาชิกคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 ซ่ึง
ดํารงสมาชิภาพจนถึงวันท่ีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาพ.ศ.2546 ใชบังคับ 

คณาจารย  หมายถึง บุคลากรซ่ึงทําหนา ท่ีหลักทางการสอน และการวิจัยใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และให
รวมถึงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญา 

คร ู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอนและ
การสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย 
ข้ึนพ้ืนฐานและอุดมศึกษาท่ีต่ํากวาปริญญาท้ังของรัฐและเอกชน สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน สํ านักงาน
พระพุทธศาสนาแหงชาติ  รวมถึงสถานศึกษาท่ีอยุ ใน กํากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ และใหรวมถึงครูซ่ึงเปนอัตราจางชั่วคราว 

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน หมายถึง บุคคลซ่ึงทําหนา ท่ีสนับสนุนการศึกษา ใหบริการ หรือ
ปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมถึงบุคคลซ่ึง
ปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีอยูในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการดวย 

 

*** หมายเหตุ : ไดมีการเปลี่ยนความหมาย ช.พ.ส.จากการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม เปนการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

กรณีคูสมรสถึงแกความตาย ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกความ

ตาย พ.ศ.2561 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทท่ี 2 

บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 กองคลัง จัดตั้งข้ึนตามราชกิจจานุเบกษา แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร(ฉบับท่ี6) พ.ศ. 
2503 ตามมาตรา 4 ซ่ึงเห็นควรใหมีเลขาธิการมหาวิทยาลัย มาปฏิบัติหนาท่ีควบคุม การทะเบียนสถิติควบคุมการ
บัญชี ตรวจตราดูแลการเงินและการพัสดุ รวมท้ังเปนผูชวยอธิการบดี ในกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยตามท่ีไดรับ
มอบหมาย ตอมา สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ณ วันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2512 เรื่อง
การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงทําใหมีการปรับเปลี่ยนเลขาธิการมหาวิทยาลัย มาเปนกองคลัง โดย
สังกัดอยูภายใต สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวยหนวยงานยอย 3 แผนก คือ แผนกบัญชี แผนกการเงิน และแผนก
พัสดุ ตอมากองคลังสังกัดสํานักงานอธิการบดี ภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายคลังและสินทรัพย ไดมี
การปรับโครงสรางการแบงหนวยงานภายในกองตามแหลงเงิน ดังนี้ 

1. งานงบประมาณ   ดานเงินงบประมาณแผนดิน 

2. งานการเงิน   ดานเงินงบประมาณแผนดิน 

3. งานบัญชี  ดานเงินงบประมาณแผนดิน 

4. งานเงินรายได  กํากับดูแล งบประมาณ การเงินและบัญชี ดานเงินรายได 

5. งานพัสดุ  กํากับดูแลงานพัสดุ 

6. งานธุรการ  รับผิดชอบงานบริหารท่ัวไปของกองคลัง 

 จนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กองคลังไดปรับเปลี่ยนโครงสรางใหมใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบาย
และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และยังคงอยูภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายการคลังและสินทรัพย
เชนเดิม ประกอบดวย 

1. งานบริหารงบประมาณ (Fund Management Section) 

2. งานบริหารพัสดุ (Material Management Section) 

3. งานการเงิน (Finance Section)  

4. งานบัญชี (Account Section) 

5. งานบญัชีบรหิารและพัฒนาระบบ (Managerial Account and System Development Section) 

 

 



 
 

6 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงสรางการบริหารของกองคลัง 

 

 

 

(แหลงท่ีมา: กองคลัง มหาวิทยาลยัมหิดล ,2560) 

กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีรองอธิการบดีฝายการคลัง เปนผูกํากับดูแล  มี

ผูอํานวยการกองคลัง เปนผูบริหารสูงสุด และมีหัวหนางาน เปนผูดูแลรับผิดชอบในแตละงาน และรับนโยบายของ

ผูบริหาร มาถายทอดแกเจาหนาท่ีในแตละหนวยงาน เพ่ือใหกองคลัง สามารถดําเนินงานตาง ๆท่ีไดรับมอบหมายได

อยางเปนระบบ มีคุณภาพและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  

กองคลัง มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการใหบริการดานการคลัง ครอบคลุมถึงการบริหารเงินงบประมาณ

แผนดินและเงินนอกงบประมาณ การขออนุมัติเงินงวด บริหาร ควบคุมการรับ – จายเงิน การจัดทําฎีกา จัดทํา

ทะเบียนบัญชีและรายงานเงินตาง ๆ ท้ังเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ  การจัดทํางบการเงิน ใบสําคัญรับ

เงิน – จายเงิน ควบคุมเก่ียวกับงานพัสดุของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้กองคลัง ยังมีพันธกิจครอบคลุมถึงเรื่องตอไปนี้    

1. กําหนดหลักเกณฑและนโยบายดานบริการจัดการดานการคลังของมหาวิทยาลัย 

2. จัดวางระบบงานคลัง และพัสดุตามเกณฑนโยบายท่ีกําหนด 

3. เปนหนวยงานสนับสนุนดานการเงินและการคลังใหมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินงานตามยุทธศาสตร ใน

ทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ผูอ้าํนวยการกองคลงั

งานบรหิาร

งบประมาณ
งานบรหิารพสัดุ งานการเงิน งานบญัชี

งานบญัชีบรหิาร

และพฒันาระบบ

รองอธิการบดีฝ่ายการคลงั

วิเคราะหและบริหาร

งบประมาณ ควบคุม 

เรงรดัและติดตาม

งบประมาณ บริหาร

ความเส่ียงและประกัน

คุณภาพ 

จัดหา จัดซ้ือพัสดุ 

ตอรองราคา ควบคุม 

บริหารสัญญา สินทรัพย

ถาวร และคลังวัสด ุ

การเงินรับ การเงิน

จาย เบิกจายเงินงบ

บุคลากร ตรวจสอบ

ฎีกา เบิกจายบําเหนจ็

บํานาญ ภาษี 

สวัสดิการ  

บัญชีบริหาร MU-ERP 

Support Unit 

สารสนเทศเพ่ือ

ออกแบบและพัฒนา

ระบบ งานบริหาร

ทั่วไป 

ระบบ MU-ERPบัญชีรับ-

จาย ตรวจสอบเอกสาร

และเสนออนมุัติเบิกจาย 

ระบบสินทรัพยถาวร 

บัญชีแยกประเภท งบ

การเงิน 
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
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4. การกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการคลังใหหนวยงานมีความเปนอิสระและคลองตัว ในการ

บริหารจัดการเพ่ือใหบรรลุผลตามพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน 

5. นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารขอมูลดานงบประมาณ การเงิน การบัญชีและพัสดุ ใหเปน
ประโยชนในการควบคุมและการบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะหและประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร    

 

                         โครงสรางการบริหารงานการเงิน

 

งานการเงิน กองคลัง มีหัวหนางานการเงิน เปนผูกํากับดูแล ใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีในหนวยงาน งาน

การเงินแบงออกเปน 4 หนวยงานยอย ประกอบดวย หนวยการเงินรับ หนวยการเงินจาย หนวยฎีกาเบิกจายและ

เงินเดือน และหนวยบําเหน็จบํานาญ ซ่ึงจะแบงงานตามความเหมาะสม และความคลองตัว  งานการเงินมีหนาท่ี

ความรับผิดชอบเก่ียวกับการรับ-จายเงิน ตรวจสอบเอกสารใหถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ การจัดทําฎีกาเงินเดือนและเงินอ่ืน ๆของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี ตรวจสอบฎีกา

เบิกจายใหถูกตองตามระเบียบกระทรวงการคลัง ดูแลการเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญและเงินอ่ืนของขาราชการ

บํานาญ  พัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทํางานเพ่ือความสะดวกคลองตัว รวมท้ังเปน

ท่ีปรึกษา แนะนํา  แกไขปญหาใหแกสวนงานตาง ๆ เพ่ือใหการทํางานดําเนินไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 

ช่ือตําแหนง  

นักวิชาการเงินและบัญชี 

หวัหนา้งานการเงิน

การเงินรบั การเงินจ่าย ฎีกาเบิกจ่าย
บาํเหน็จ

บาํนาญ
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี และปฏิบัติงานหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของและไดรับมอบหมาย 

ลักษณะงานท่ัวไป 

 ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจาย ตรวจสอบความถูกตอง
ของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานเงินรายจายตามงบประมาณประจําเดือน 
จัดทําประมาณการรายไดรายจายประจําป พรอมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและ
การขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผล และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 การปฏิบัติงานในหนาท่ีนักวิชาการเงินและบัญชี ของผูจัดทํานั้น มีบทบาทและหนาท่ีโดยสังเขปดังนี้ 

1.ตรวจสอบขอมูลและจัดทําฎีกาเบิกจายเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ ของขาราชการสังกัดสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค 

2.ตรวจสอบขอมูลและรวบรวมฎีกาเงินเดือน เงินประจําตําแหนง เงินคาตอบแทน เงินกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ ของขาราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใหกองทรัพยากรบุคคล สงขอมูลไปเบิกจายตรง
กรมบัญชีกลาง 

3.จัดทําเช็คและใบสํา คัญจาย เ พ่ือจายชําระหนี้ต าง ๆของขาราชการและลูกจางประจําของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เชน สหกรณออมทรัพย ธนาคารออมสิน  ธนาคารอาคารสงเคราะห ฯลฯ 

4.จัดทําขอมูลงานประจําเดือนกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย และกําหนดวัน
โอนเงินกบข.ในระบบ MCS-WEB 

5.จัดทํา รวมรวม ตรวจสอบขอมูลและนําสงเงินช.พ.ค.และ เงินช.พ.ส.ในแตละเดือน ตลอดจนเปนตัวแทน
เขารวมประชุมสัมมนา ในโครงการตาง ๆ ท่ีสํานักงานสกสค.จัดข้ึน ท้ังกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม 

6.ตรวจสอบและจัดทําเอกสารเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล คาตรวจสุขภาพของพนักงานสวนงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค 

7.คํานวณ ตรวจสอบ และนําสงเงินชดใชทุนกรณีผิดสัญญาลาศึกษาของขาราชการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

8.เปนกรรมการกฐินพระราชทาน  ออกในเสร็จรับเงินและสรุปทําใบนําสงเงิน เปนกรรมการรักษาเงิน 

9.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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บทท่ี 3 

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข 

ประวัติช.พ.ค.และช.พ.ส. 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนนิติบุคคลใน

กํากับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซ่ึงได

ประกาศตามราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2546  บริหารงานโดยคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและ

สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซ่ึงมีวัตถุประสงคใหดําเนินภารกิจดานสงเสริมสวัสดิการ  สวัสดิภาพ สิทธิ

ประโยชนเก้ือกูลอ่ืนและความม่ันคงของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  และผูปฏิบัติงานดานการศึกษา รวมท้ังการ

สงเสริมความสามัคคีผดุงเกียรติและการวิจัย เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจ ตลอดจนการสงเสริมสนับสนุน

การจัดการศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณการศึกษาท้ังนี้ เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษามี

ความม่ันคงในการประกอบวิชาชีพจนสามารถอุทิศตนปฏิบัติงานในหนาท่ีจนสงผลท่ีดีตอคุณภาพการศึกษา   

พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 มาตรา 6(5) บัญญัติใหคุรุสภามีอํานาจและหนาท่ีประการหนึ่งใหหาทางใหครู

หรือครอบครัวของครูไดรับการชวยเหลือและอุปการะตามสมควร คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาเม่ือพ.ศ.2494 

พิจารณาเห็นวาครูเปนผูอยูในฐานะท่ีมีรายไดนอยไมเพียงพอกับความตองการของครอบครัว ในฐานะท่ีครูตองครอง

ตัวใหมีเกียรติสมกับการเปนตัวอยางของบรรดาศิษยและบุคคลท่ัวไป จึงไมอาจหารายไดอ่ืนเชน ผูมีอาชีพท่ัวไปได 

ทําใหการครองชีพเปนไปอยางยากลําบาก เม่ือถึงแกกรรมครอบครัวของครูมีความเดือดรอนในการจัดการศพ คา

ครองชีพและบุตร ไมอาจศึกษาเลาเรียนไดตอไป จึงสมควรชวยเหลือครูซ่ึงเปนสมาชิกคุรุสภา ใหครอบครัวของครู

ไดรับสวัสดิการตามสมควร ประกอบกับสมาชิกคุรุสภาจํานวนมากไดเสนอความเห็นมายังคุรุสภา ใหหาทาง

ชวยเหลือในกรณีดังกลาว  คณะกรรมการอํานวยการคุรุสภาในการประชุมครั้งท่ี 3/2494 วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2494 

ซ่ึงมี นายเสียง ไชยกาล เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอํานวยการคุรุสภา จึงมีมติรับ

หลักการใหดําเนินการจัดตั้งองคการชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกคุรุสภาข้ึนในคุรุสภา เรียกโดยยอวา “องคการ ช.พ.ค.” มี

เจตนารมณใหเปนองคการกุศลและเปนสวัสดิการชวยสงเคราะหสมาชิกคุรุสภา เพ่ือใหครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแก

กรรมไดรับการชวยเหลืออุปการะจากเพ่ือนสมาชิกดวยกันตามสมควร ตลอดจนชวยจัดงานศพใหเปนไปอยาง

สมเกียรติของผูท่ีเคยเปนครู และเปนการประกันทางจิตใจใหแกครู ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการศึกษาของชาติได

ตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยไมตองกังวลถึงครอบครัวในอนาคตเม่ือตนถึงแกกรรม 

(แหลงท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา. (2562) . 

 

การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ชื่อยอวา “ช.พ.ค.”  เม่ือเริ่มกอตั้งมี

สมาชิกเพียง 20,897 ราย ปจจุบันดําเนินการมานานถึง 70 ป มีจํานวนสมาชิก ช.พ.ค.ท้ังสิ้น 992,270 ราย (ขอมูล

จากประกาศ ช.พ.ค. เรื่อง แสดงจํานวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจํางวดมีนาคม 2564)   
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ตอมาในปพ.ศ. 2518 โดยคณะกรรมการอํานวยการคุรุสภา เห็นวา ช.พ.ค.เปนสวัสดิการกรณีท่ีสมาชิก  คุรุ

สภาถึงแกกรรม ครอบครัวของสมาชิกคุรุสภาเปนผูรับเงินสงเคราะหครอบครัว ดั้งนั้น เม่ือคูสมรสของสมาชิก คุรุ

สภาถึงแกกรรมก็ควรมีสวัสดิการในลักษณะเดียวกันโดยสมาชิกคุรุสภาเปนผูรับเงินสงเคราะหครอบครัว ท้ังนี้ อัน

เนื่องจากเหตุผลท่ีครูเปนผูมีรายไดไมมากนักและจะตองครองตัวใหมีเกียรติสมกับเปนตัวอยางของบรรดาศิษยและ

บุคคลท่ัวไป ไมอาจหารายไดอ่ืนเชนผูมีอาชีพท่ัวไปได รวมท้ังเปนการประกันทางจิตใจใหแกผูท่ีเปนสมาชิก ซ่ึงปฏิบัติ

หนาท่ีเก่ียวกับการการศึกษาของชาติใหตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีของตนโดยไมตองเปนกังวลถึงเหตุการณในอนาคตและ

ครอบครัวของตนจึงไดจัดตั้ง ช.พ.ส.ข้ึน 

 การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรมชื่อยอวา 

“ช.พ.ส.” เม่ือเริ่มกอตั้งมีสมาชิกเพียง 20,600 ราย นับถึงปจจุบัน ดําเนินการมานานถึง 46 ป  มีจํานวนสมาชิก

ท้ังสิ้นประมาณ 395,910 ราย (ขอมูลจากประกาศ ช.พ.ส. เรื่อง แสดงจํานวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจํางวดมีนาคม 

2564)  

 ประวัติสํานักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม 

 สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครปฐม หรือเรียกโดยยอ
วา”สํานักงาน สกสค. จังหวัดนครปฐม” จัดตั้งข้ึนตามขอบังคับคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา วาดวยการบริหารสํานักงาน พ.ศ.2547 เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2547  โดยสํานักงาน
ตั้งอยู อาคารเลขท่ี 36-38 ถ.เพชรเกษมสายเกา ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 มีภารกิจหลักกับ
กลุมเปาหมายบริการในจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีจํานวน 17,689 ราย  

โครงสรางคณะกรรมการ ช.พ.ค. 

 

 แหลงท่ีมา : กิจการช.พ.ค. (2562) 



 
 

11 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวาดวย
การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 15 ไดระบุหนาท่ีท่ี ช.พ.ค. ตอง
ปฏิบัติดังตอไปนี้ 

 (1) ตองชําระเงินสงเคราะหรายศพ เม่ือสมาชิก ช.พ.ค.อ่ืนถึงแกความตายศพละหนึ่งบาทตามประกาศ
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. ท่ีสํานักงานไดรับแจงวาถึงแกความตาย ในรอบเดือนท่ีผานมา 

(2) สมาชิก ช.พ.ค. ท่ีมีเงินไดรายเดือนหรือเงินเดือนประจําตองยินยอมใหผูจายเงินเดือนทําการหักเงินได
รายเดือน ณ ท่ีจาย เพ่ือชําระเงินสงเคราะหรายศพ ตามประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ท่ีถึงแกความตาย 

 (3) แจงการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีทํางานหรือถ่ินท่ีอยูเปนหนังสือตอเจาหนาท่ี ณ สํานักงาน สกสค. จังหวัด
โดยไมชักชา  

 ตามระเบียบฯ ขอ 16 ไดระบุวา คณะกรรมการช.พ.ค.อาจถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ท่ีคางชําระเงินสงเคราะห
รายศพ โดยไมมีเหตุอันสมควร เปนเวลาตั้งแตสามเดือนติดตอกันข้ึนไป ก็ได ผูถูกถอนชื่อออกจากสมาชิกภาพ       
ช.พ.ค. เพราะเหตุคางชําระเงินสงเคราะหรายศพรายใดมีความประสงคจะขอกลับเขาเปนสมาชิก ช.พ.ค. ตามเดิม 
ใหยื่นคําขอตอประธานกรรมการ ช.พ.ค.ตามแบบท่ีคณะกรรมการ ช.พ.ค.กําหนด 

 ตามระเบียบฯ ขอ 21 และเพ่ิมเติมในคูมือ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สกสค.กรุงเทพมหานคร 30 กันยายน 2562 ได
ระบุวา สมาชิกภาพของสมาชิกช.พ.ค. สิ้นสุดลงเม่ือ 

 (1) ถึงแกความตาย 

 (2) ลาออก** 

 (3) คณะกรรมการ ช.พ.ค.มีมติใหออกจากสมาชิก เพราะเหตุกระทําการโดยมิชอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิใน
การรับเงินคาจัดการศพและ/หรือเงินสงเคราะหครอบครัวของบุคคลท่ีระบุไว 

 (4) ถูกถอนชื่อจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค.เพราะเหตุคางชําระเงินสงเคราะหรายศพ โดยไมมีเหตุอันควร เปน
เวลาตั้งแต 3 เดือนติดตอกันข้ึนไป*** 

หมายเหตุ : ** สมาชิกท่ีขาดจากการเปนสมาชิกภาพตามขอ 2. สมาชิกรายนั้นไมมีสิทธิขอกลับเขาเปนสมาชิก  และ
ไมสามารถเรียกรองสิทธิใด ๆ จากสํานักงาน ช.พ.ค.ท้ังสิ้น 

    *** สมาชิกท่ีขาดการเปนสมาชิกภาพตามขอ 4. รายใดประสงคจะขอกลับเขาเปนสมาชิก ช.พ.ค.ตามเดิม 
ใหยื่นคําขอตามหลักเกณฑและแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการ ช.พ.ค.กําหนด และตองชําระเงินท่ีคางชําระท้ังหมดใน
คราวเดียวกัน 



 
 

12 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงสรางคณะกรรมการ ช.พ.ส.

 

 แหลงท่ีมา : กิจการช.พ.ค. (2562)  

ตามระเบียบฯ ขอ13 ไดระบุหนาท่ีสมาชิก ช.พ.ส.ดังตอไปนี้ 

 (1) ตองชําระเงินสงเคราะหรายศพ เม่ือสมาชิกช.พ.ส.อ่ืน ถึงแกความตายศพละหนึ่งบาทตามประกาศ
รายชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ท่ีสํานักงานไดรับแจงวาถึงแกความตาย ในรอบเดือนท่ีผานมา 

 (2) คูสมรสของสมาชิก ช.พ.ส. ท่ีมีเงินไดรายเดือนหรือเงินเดือนประจําตองยินยอมใหผูจายเงินเดือนทําการ
หักเงินไดรายเดือน ณ ท่ีจาย เพ่ือชําระเงินสงเคราะหรายศพ ตามประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ส.ท่ีถึงแกความตาย 

 (3) แจงการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีทํางานหรือถ่ินท่ีอยูเปนหนังสือตอเจาหนาท่ี ณ สํานักงาน สกสค.จังหวัด
โดยไมชักชา 

 ตามระเบียบฯ ขอ14 ไดระบุวา คณะกรรมการ ช.พ.ส อาจถอนชื่อสมาชิก ช.พ.ส. ท่ีคางชําระเงินสงเคราะห
รายศพโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนเวลาตั้งแตสามเดือนติดตอกันข้ึนไปก็ได ผูท่ีถูกถอนชื่อออกจากสมาชิก ช.พ.ส. 
เพราะเหตุคางชําระเงินสงเคราะหรายศพใด มีความประสงคจะกลับเขาเปนสมาชิก ช.พ.ส.  ตามเดิม ใหยื่นคําขอตอ
ประธานกรรมการ ช.พ.ส. ตามแบบท่ีคณะกรรมการ ช.พ.ส. กําหนด 

 ตามระเบียบฯ ขอ18 ไดระบุวา สมาชิก ช.พ.ส. สิ้นสุดลงเม่ือ 

 (1) ถึงแกความตาย 
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 (2) ลาออก* 

 (3) ถูกถอนชื่อออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค.เพราะเหตุคางชําระเงินสงเคราะหรายศพ โดยไมมีเหตุอันควร 
เปนเวลาตั้งแต 3 เดือนติดตอกันข้ึนไป** 

(4) หยากับคูสมรสท่ีระบุไวในใบสมัคร*** 

 (5) คณะกรรมการ ช.พ.ส. มีมติใหออกจากสมาชิก เพราะเหตุกระทําการโดยมิชอบ เพ่ือใหไดมาซ่ึงสิทธิใน
การรับเงินคาจัดการศพ และ/หรือเงินสงเคราะหครอบครัว ของบุคคลท่ีเปนทายาทของสมาชิก ช.พ.ส. 

หมายเหตุ : *สมาชิกท่ีขาดการเปนสมาชิกภาพตามขอ2. สมาชิกรายนั้นไมมีสิทธิขอกลับเปนสมาชิกช.พ.ส.และ
สามารถเรียกรองสิทธิใด ๆ จากสํานักงานช.พ.ส.ท้ังสิ้น 

 ** สมาชิกท่ีขาดจากการเปนสมาชิกภาพตามขอ 3.รายใดประสงคจะขอกลับเขาเปนสมาชิก ช.พ.ส.ตามเดิม 
ใหยื่นคําขอตามหลักเกณฑและแบบฟอรมท่ีคณะกรรมการช.พ.ส.กําหนดและตองชําระเงินท่ีคางชําระท้ังหมดใน
คราวเดียวกัน 

 *** สมาชิกท่ีขาดจากการเปนสมาชิกภาพตามขอ4.และมีการชําระเงินคาสงเคราะหรายศพเปนปจจุบันถึง
วันท่ีพนจากสมาชิกภาพ ช.พ.ส.จะขอดํารงสมาชิกภาพช.พ.ส.ตอไปได ตามหลักเกณฑและแบบฟอรมท่ี
คณะกรรมการช.พ.ส. กําหนด 

คูมือการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา และการนําสงเงินฌาปนกิจ
สงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม เลมนี้ ไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
หลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติงานและเง่ือนไข ในการรับรายงานขอมูลสมาชิก จากสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.
สวนกลาง และสํานักงาน สกสค.นครปฐม การไดรับขอมูลการหักเงินสมาชิกจากระบบ MU-ERP และหนวยงานนอก
ระบบ MU-ERP  การรวบรวมเช็คสั่งจาย และการนําสงเงินคาสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส. ในแตละเดือน ได
อธิบายตามหัวขอดังตอไปนี้   

 

หลักเกณฑในการปฏิบัติงาน 

1. หลักเกณฑในการรับรายงานขอมูลการชําระเงินคาสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส. จาก
สํานักงานสกสค. 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวาดวยการ
ฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ไดระบุคุณสมบัติบุคลากรท่ีมีสิทธิสมัคร
สมาชิกช.พ.ค.ดังนี้ 

 ผูสมัครสมาชิกช.พ.ค.จะตองมีอายุไมเกิน 35 ปบริบูรณนับถึงวันสมัคร และตองเปนผูดํารงตําแหนงหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 1. ครู 
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 2. คณาจารย 

 3. ผูบริหารสถานศึกษา 

 4. ผูบริหารการศึกษา 

 5. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน * 

 6. ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา * 

7. สมาชิกคุรุสภา  

* อธิบายเพ่ิมเติม ขอ 5.,6. (อางอิงคูมือช.พ.ค.-ช.พ.ส. สกสค.กรุงเทพมหานคร 30 กันยายน 2562) 

 

• สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด ไดแก 

- ครูพ่ีเลี้ยง ผูชวยครู ครูดูแลเด็กเล็ก ครูปฐมวัย หัวหนาศูนยเด็กเล็กรวมถึงเจาหนาท่ีท่ี

ปฏิบัติงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- ครูเทศบาล ครูอัตราจาง ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานใน

โรงเรียนเทศบาล(กรณีลูกจางชั่วคราว สัญญาจางจะตองมีกําหนดเวลาจางตอเนื่องกันไมนอย

กวา1ป) 

- นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานดานการศึกษาโดยตรง 

- เจาหนาท่ีสันทนาการท่ีปฏิบัติงานดานนการสงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอน การแขง

กีฬา ของนักเรียน นักศึกษา สังกัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแนบสําเนาลักษณะการ

ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการพิจารณาสมัครเขาเปนสมาชิก ช.พ.ค.โดยตําแหนงไม

ขัดแยงกันกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ) 

- ผูผลิตสื่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงานดานการสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนของ

นักเรียน นักศึกษา สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ตองแนบสําเนาลักษณะการปฏิบัติ

หนาท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการพิจารณาสมัครเขาเปนสมาชิก ช.พ.ค.โดยตําแหนงไม

ขัดแยงกันกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ) 

 

• สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ไดแก 

- วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยชางศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป และกรมศิลปากร ยังคงมีฐานะ

เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสิทธิสมัครช.พ.ค.

ได 



 
 

15 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- นักวิชาการวัฒนธรรม ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกนักเรียน 

นักศึกษา(ตองแนบสําเนาลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการพิจารณาสมัคร

เขาเปนสมาชิก ช.พ.ค.โดยตําแหนงไมขัดแยงกันกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ) 

- ผูผลิตสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติงานดานการสงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอน

ของนักเรียน นักศึกษา สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (ตองแนบสําเนาลักษณะการปฏิบัติหนาท่ี

เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการพิจารณาสมัครเขาเปนสมาชิก ช.พ.ค.โดยตําแหนงไมขัดแยงกัน

กับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ) 

 

• สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

- ครู ครูอัตราจาง ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว รวมถึงเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนกีฬา

จังหวัด สถาบันการพลศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กรณีตําแหนงลูกจาง

ชั่วคราว สัญญาจางจะตองมีกําหนดเวลาจางตอเนื่องกันไมนอยกวา 1ป 

- เจาหนาท่ีกรมพลศึกษา ท่ีปฏิบัติงานดานการสงเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนการแขงขัน

กีฬาใหกับนักเรียน นักศึกษา(ตองแนบสําเนาลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบ

ในการพิจารณาสมัครเขาเปนสมาชิก ช.พ.ค.โดยตําแหนงไมขัดแยงกันกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ) 

- ผูผลิตสื่อการเรียนการสอน และปฏิบัติงานดานการสงเสริมสนับสนุนดานการเรียนการสอน

ของนักเรียน นักศึกษา สังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา(ตองแนบสําเนาลักษณะการ

ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการพิจารณาสมัครเขาเปนสมาชิก ช.พ.ค.โดยตําแหนงไม

ขัดแยงกันกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติ) 

 

• สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา เปนหนวยงานทางการศึกษา ไดแก 

-    ตําแหนงครูปริยัติธรรม 

- นักปริยัติธรรม 

 

• สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดแก 

- คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ท่ีเคยสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการเดิม และไดยายไปสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม ตั้งแตวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 

ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปนคณะกรรมการ ช.พ.ค. อาจเปดรับสมัครบุคคลตามวรรคหนึ่ง ท่ีมีอายุเกิน

สามสิบหาปบริบูรณเขาเปนสมาชิก ช.พ.ค.ได 



 
 

16 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวาดวยการ

ฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ 12 ไดระบุวา การยื่นสมัครเปนสมาชิก 

ช.พ.ค. ตองยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครตามท่ีคณะกรรมการ ช.พ.ค.กําหนด รวมท้ังการชําระเงินคา

สมัคร และเงินสงเคราะหลวงหนา โดยดําเนินการดังนี้ 

(1) ผูปฏิบัติงานทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร ยกเวนขอ (2) ใหสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ค. ณ สํานักงาน    ช.

พ.ค.กรุงเทพฯ 

(2) ผูปฏิบัติงานทุกสังกัดในจังหวัดใดใหยื่นใบสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ค. ณ สํานักงาน สกสค.จังหวัดนั้น 

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วาดวยการ

ฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกความตาย พ.ศ.2561ระบุ

คุณสมบัติสมาชิก ช.พ.ส. ตองมีอายุไมเกินสามสิบหาปบริบูรณนับถึงวันสมัคร และตองเปนคูสมรสชอบดวยกฎหมาย

ของผูดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

(1) ครู 

(2) คณาจารย 

(3) ผูบริหารสถานศึกษา 

(4) ผูบริหารการศึกษา 

(5) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

(6) ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 

(7) เปนสมาชิกคุรุสภา 

ผูมีสิทธิสมัครตามวรรคหนึ่งจะสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ส.ได ตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
คณะกรรมการ ช.พ.ส.กําหนด ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจําเปน คณะกรรมการ ช.พ.ส. อาจเปดรับสมัครบุคคลท่ีมี
อายุเกินสามสิบหาปบริบูรณเขาเปนสมาชิก ช.พ.ส.ได 

 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวาดวยการ
ฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกความตาย พ.ศ.2561 ขอ 10 ได
ระบุวา การยื่นสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ส.ตองยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครตามท่ีคณะกรรมการ ช.พ.ส.
กําหนด รวมท้ังการชําระเงินคาสมัคร และเงินสงเคราะหลวงหนา โดยดําเนินการดังนี้ 

 (1) คูสมรสของผูปฏิบัติงานทุกสังกัดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ใหยื่นใบสมัครเปนสมาชิกช.พ.ส. ณ 
สํานักงาน สกสค. จังหวัดนั้น 



 
 

17 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 (2) คูสมรสของผูปฏิบัติงานทุกสังกัดในพ้ืนท่ีจังหวัดใด ใหยื่นใบสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ส. ณ สํานักงาน 
สกสค. จังหวัดนั้น 

เนื่องดวยมหาวิทยาลัยมหิดล มีหนวยงานตั้งอยูในหลายวิทยาเขต  ดังนั้นตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวย
เพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561  ขอ 12 การยื่นสมัครเปนสมาชิก ช.พ.ค. และระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวย
เพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกความตาย พ.ศ.2561 ขอ 10 การยื่นสมัครเปนสมาชิก 
ช.พ.ส.  รายงานขอมูลการชําระเงินคาสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงมาจาก
สํานักงานสกสค. ดังนี้ 

 1. หนวยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีตั้งอยู วิทยาเขตพญาไท และบางกอกนอย บุคลากร ตองไปสมัคร
เปนสมาชิก ตามขอ 12 (1) ณ สํานักงานช.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ซ่ึงตั้งอยูเลขท่ี 128/1 ถนนนครราชสีมา       เขต
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300  ณ ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. กรุงเทพมหานคร มีสมาชิกช.พ.ค. สังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 30 หนวยงาน สมาชิกรวม 827 ราย และสมาชิก ช.พ.ส.รวม 91 ราย (ขอมูล ณ วันท่ี 1 
สิงหาคม 2562)  

2. หนวยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีตั้งอยู วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม บุคลากร ตองไปสมัครเปน
สมาชิก ตามขอ 12 (2) ณ สํานักงานสกสค. จังหวัดนครปฐม ซ่ึงตั้งอยูท่ี 36-38 ถ.เพชรเกษมสายเกา ตําบลพระประ
โทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 ปจจุบัน มีสมาชิกช.พ.ค.สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน 27 หนวยงาน 
สมาชิกรวม 1,104 ราย และสมาชิก ช.พ.ส.รวม 117 ราย (ขอมูล ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2562)   

3. หนวยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีตั้งอยู วิทยาเขตกาญจนบุรี บุคลากร ตองไปสมัครเปนสมาชิก ตามขอ 
12 (2) ณ สํานักงานสกสค. จังหวัดกาญจนบุรี ต้ังอยูท่ี 87/33 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 (ใน
ปจจุบัน เจาหนาท่ีวิทยาเขตกาญจนบุรี จะเปนผูรับเช็คและไปนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหฯ ท่ีสํานักงาน สกสค.
จังหวัดกาญจนบุรีเอง) 

 

2. หลักเกณฑในการรับรายงานขอมูลการหักเงินสมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.จากระบบ MU-ERP  

จากระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาวาดวย
การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ขอ15 ไดระบุหนาท่ีสมาชิกช.พ.ค.ดังนี้ 

(1) ตองชําระเงินสงเคราะหรายศพ เม่ือสมาชิก ช.พ.ค.อ่ืนถึงแกความตายศพละหนึ่งบาทตามประกาศ
รายชื่อสมาชิกช.พ.ค.ท่ีสํานักงานไดรับแจงวาถึงแกความตายในรอบเดือนท่ีผานมา 

(2) สมาชิก ช.พ.ค. ท่ีมีเงินไดรายเดือนหรือเงินเดือนประจําตองยินยอมใหผูจายเงินเดือนทําการหักเงินได
รายเดือน ณท่ีจาย เพ่ือชําระเงินสงเคราะหรายศพ ตามประกาศรายชื่อสมาชิกช.พ.ค. ท่ีถึงแกความตาย 
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากระเบียบดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยจึงถือวา เงินสงเคราะหรายศพ เปนหนี้บุคคลอ่ืน ท่ีมหาวิทยาลัยตองทํา
การหักเงินเพ่ือนําสงใหแกสํานักงานสกสค. โดยใชระบบ MU-ERP  

ระบบ MU-ERP (Mahidol University Enterprise Resource Planning) เปนระบบงานท่ีบูรณาการ
ทางดานระบบบัญชีการเงิน ระบบบัญชีบริหาร การบริหารงานพัสดุ การบริหารงานงบประมาณ และระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย   ระบบ MU-ERP  ประกอบดวย 2 ระบบหลัก ไดแก 

1. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการดานการคลัง (MU–EFinance) ประกอบดวย 

# ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting : Fi) ประกอบดวย 

   - ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)  

   - ระบบบัญชีเจาหนี้ (Account Payable) 

   - ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable)   

   - ระบบสินทรพัยถาวร (Asset Management)  

# ระบบบริหารงบประมาณ (Budgeting :BG) ประกอบดวย 

    - ระบบบริหารงบประมาณ (Budget Control System) 

# ระบบบัญชีบริหาร (Controlling : CO) ประกอบดวย  

    - ระบบบัญชีศูนยตนทุน (Cost Center Accounting) 

    - ระบบวิเคราะหกําไร (Profitability Analysis) 

    - ระบบบัญชีศูนยกําไร (Profit Center Accounting)   

# ระบบบริหารพัสด ุ(Material Management : MM) ประกอบดวย 

    - ระบบบริหารการจัดซ้ือ-จัดจาง (Purchasing)  

    - ระบบบริหารงานวัสดุ (Inventory Management) 

2. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล (MU–EHR) ประกอบดวย 

# ระบบงานทะเบียนประวัติบุคลากร (PA : Personnel Administration)  

# ระบบบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน (PY : Payroll Administration) 

ในแตละเดือน งานบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน (Payroll Accounting)  กองทรัพยากรบุคคลจะเปนผู

สงขอมูลในการหักเงินเดือนของบุคลากรในระบบ MU-ERP  ใหแกกองคลัง เพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตนในการนําเขา
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

โปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค. ช.พ.ส. ในฐานขอมูลกองคลัง หนวยงานในระบบ MU–ERP ท่ี      

กองทรัพยากรบุคคลสงขอมูลประกอบดวยคณะและสวนงานตาง ๆ ดังนี้ 

 

ตารางแสดง คณะ / สวนงาน ในระบบ MU-ERP ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

สํานักงาน /วิทยา
เขต/อ่ืน ๆ 

คณะ ศูนย สถาบัน วิทยาลัย 

1.สํานักงานอธิการบด ี 1.คณะเทคนิคการแพทย 1.ศูนยสัตวทดลอง
แหงชาติ 

1.สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรม 

1.บัณฑิตวิทยาลัย 

2.วิทยาเขตกาญจนบุร ี 2.คณะเภสัชศาสตร   2.สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 

2.วิทยาลัยศาสนศึกษา 

3.วิทยาเขตนครสวรรค 3.คณะพยาบาลศาสตร  3.สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซยีน 

3.วิทยาลัยราชสุดา 

4.วิทยาเขต
อํานาจเจรญิ 

4.คณะวิทยาศาสตร  4.สถาบันโภชนาการ 4.วิทยาลัย
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา 

5.หอสมุดและคลัง
ความรู  

5.คณะวิศวกรรมศาสตร  5.สถาบันชีววิทยา
ศาสตรโมเลกุล 

5.วิทยาลัยดรุิยางค
ศิลป 

 6.คณะ
เวชศาสตรเขตรอน 

 6.สถาบันแหงชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

 6.วิทยาลัยการจดัการ
  
  

 7.คณะสาธารณสขุ
ศาสตร 
 

 7.สถาบันวิทยาศาสตร
การวิเคราะหและ
ตรวจสอบในการกีฬา 

 

 8.คณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร 

   

 9.คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร 

   

 10.คณะศิลปะศาสตร 
 

   

 11.คณะกายภาพบําบัด 
 

   

 12.คณะสตัว
แพทยศาสตร 

   

 13.คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

   

แหลงที่มา: มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561) 
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. หลักเกณฑในการรับรายงานขอมูลการหักเงินสมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส. จากหนวยงานนอกระบบ 
MU-ERP  

หนวยงานนอกระบบ MU-ERP คือสวนงานของมหาวิทยาลัยท่ีใชระบบ ERP ของตนเอง ไดแก คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร และศูนยการแพทย
กาญจนาภิเษก  ในสวนของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ทาง
หนวยงานจะเปนผูจัดทําขอมูลและนําเงินไปสงท่ีสํานักงานสกสค.เอง เนื่องจากมีบุคลากรเปนจํานวนมากและทาง
สวนงานรับรายงานขอมูลจากสํานักงานสกสค.โดยตรง  สวนคณะทันตแพทยศาสตร ทางงานบริหารเงินเดือนและ
คาตอบแทน (Payroll Accounting) กองทรัพยากรบุคคล  จะเปนผูดึงขอมูลบุคลากรใหแกงานการเงิน กองคลัง ซ่ึง
จะสงมาพรอมกับขอมูลของหนวยงานตาง ๆในระบบ MU-ERP มหาวิทยาลัย (ในสวนของฝายทรัพยากรบุคคล 
คณะทันตแพทยศาสตร จะสงขอมูลรายชื่อบุคลากรท่ีมีการหักเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.ใหแกงานการเงิน กองคลัง ทาง 
email เพ่ือใชตรวจสอบกับขอมูลท่ีไดรับจากกองทรัพยากรบุคคล) สวนของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ทางงาน
ทรัพยากรบุคคล ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกจะเปนผูสงขอมูลให ทาง email ในรูปแบบของ Excel file เพ่ือให
ทางงานการเงิน กองคลังเปนผูนําเขาขอมูลในระบบตอไป 

4.หลักเกณฑในการทําเช็คนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
เงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

สืบเนื่องจากหลักเกณฑในการปฏิบัติงานขอ 1.ท่ีกลาวมาแลวนั้น ในแตละเดือนทางมหาวิทยาลัยมหิดล 
จะตองนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. ท้ังท่ีสนง.สกสค.กรุงเทพมหานคร และ สนง.สกสค.จังหวัดนครปฐม  ทาง
สํานักงานสกสค. กําหนดใหหนวยงานนําสงเปนเช็คสั่งจายผูรับดังนี้ 

1. เช็คนําสง สํานักงานสกสค.กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

- เงิน ช.พ.ค. สํานักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร สั่งจายเช็คในนาม “ช.พ.ค.สวนกลาง สกสค.
กรุงเทพมหานคร” 

- เงิน ช.พ.ส. สํานักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร สั่งจายเช็คในนาม “ช.พ.ส.สวนกลาง สกสค.  
กรุงเทพมหานคร” 

2. เช็คนําสง สํานักงานสกสค.จังหวัดนครปฐม ประกอบดวย 

- เงิน ช.พ.ค. สํานักงาน สกสค.จังหวัดนครปฐม  สั่งจายเช็คในนาม  “ช.พ.ค.สนง.สกสค.นครปฐม” 

- เงิน ช.พ.ส. สํานักงาน สกสค.จังหวัดนครปฐม  สั่งจายเช็คในนาม  “ช.พ.ส.สนง.สกสค.นครปฐม” 

  

เนื่องดวยมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวยบุคลากรหลายประเภท ท้ังขาราชการ ลูกจางประจําเงิน
งบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน พนักงานมหาวิทยาลัยสวนงาน ลูกจางประจําเงินนอกงบประมาณ 
ฯลฯ ทําใหเช็คสั่งจายสํานักงานสกสค. ของมหาวิทยาลัยมาจากหลายแหลงเงิน ในการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.แต
ละเดือนนั้นประกอบดวย เช็คจาก 5 สวน ดังตอไปนี้ 
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1.  เช็คมหาวิทยาลัยมหิดล (ประกอบดวยยอดเงินหักของสมาชิกสวนงานในระบบ MU-ERP) ประกอบดวย 

- เช็คสั่งจายช.พ.ค.สวนกลาง สกสค.กรุงเทพมหานคร– เงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- เช็คสั่งจายช.พ.ส.สวนกลาง สกสค.กรุงเทพมหานคร–เงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- เช็คสั่งจายช.พ.ค.สวนกลาง สกสค.กรุงเทพมหานคร–เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- เช็คสั่งจาย ช.พ.ค.สนง.สกสค.(นครปฐม) – เงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- เช็คสั่งจาย ช.พ.ส.สนง.สกสค.(นครปฐม) – เงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- เช็คสั่งจาย ช.พ.ค.สนง.สกสค.(นครปฐม) – เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

- เช็คสั่งจาย ช.พ.ส.สนง.สกสค.(นครปฐม) – เงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.  เช็คคณะทันตแพทยศาสตร ประกอบดวย 

- เช็คสั่งจายช.พ.ค.สวนกลาง สกสค.กรุงเทพมหานคร – เงินงบประมาณ คณะทันตแพทยศาสตร 

- เช็คสั่งจายช.พ.ส.สวนกลาง สกสค.กรุงเทพมหานคร – เงินงบประมาณ คณะทันตแพทยศาสตร 

- เช็คสั่งจายช.พ.ค.สวนกลาง สกสค.กรุงเทพมหานคร – เงินนอกงบประมาณ คณะทันตแพทยศาสตร 

- เช็คสั่งจายช.พ.ส.สวนกลาง สกสค.กรุงเทพมหานคร – เงินนอกงบประมาณ คณะทันตแพทยศาสตร 

- เช็คสั่งจาย ช.พ.ค.สนง.สกสค.(นครปฐม) – เงินงบประมาณคณะทันตแพทยศาสตร 

- เช็คสั่งจาย ช.พ.ส.สนง.สกสค.(นครปฐม) – เงินงบประมาณคณะทันตแพทยศาสตร 

3.  เช็คศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ประกอบดวย  

- เช็คสั่งจายช.พ.ค.สวนกลาง สกสค.กรุงเทพมหานคร – เงินงบประมาณ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

- เช็คสั่งจายช.พ.ค.สวนกลาง สกสค.กรุงเทพมหานคร – เงินรายได  ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

- เช็คสั่งจายช.พ.ค.สนง.สกสค.(นครปฐม) – เงินงบประมาณ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

- เช็คสั่งจายช.พ.ค.สนง.สกสค.(นครปฐม) – เงินรายได ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

- เช็คสั่งจายช.พ.ส.สนง.สกสค.(นครปฐม) – เงินงบประมาณ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

- เช็คสั่งจายช.พ.ส.สนง.สกสค.(นครปฐม) – เงินรายได ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

4. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ( ในสวนของพนักงานวิทยาลัย )  

5. วิทยาลัยการจัดการ ( ในสวนของพนักงานวิทยาลัย ) 
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอควรระวัง/ส่ิงท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

 1. จากปญหาท่ีไดพบมา ทางสํานักงานสกสค.สวนกลาง จะไมคืนเงินเปนเงินสดใหแกมหาวิทยาลัย กรณีสง
เช็คเกินยอดเงินท่ีนําสง ดังนั้น เม่ือไดรายงานนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.เดือนถัดไปจากสกสค.สวนกลาง 
(กรุงเทพมหานคร)  ใหทําการตรวจสอบขอมูลในรายงานกอน วามีสมาชิกช.พ.ส.เสียชีวิตหรือไม เนื่องจากถาสมาชิก
ไมไดมาแจงเจาหนาท่ีของคณะสวนงาน จะทําใหมีการหักเงินเกิน จะเกิดความยุงยากในการขอเงินคืนจากสํานักงาน
สกสค.ฯ 

2. ในสวนของมหาวิทยาลัยมหิดล กองเทคโนโลยีสารสนเทศจะเปนผูทําการนําเขาขอมูล(Upload) ยอด
เงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.ของแตละเดือนในระบบ MU-ERP ดังนั้นกอนท่ีคณะหรือสวนงานจะทําการrประมวลผล
ขอมูลเพ่ือจัดทําฎีกาเบิกจายเงินเดือนและคาจางของบุคลากรมหาวิทยาลัย คณะและสวนงานจะตองตรวจสอบ
ยอดเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.ใหถูกตองกอนท่ีจะทําการประมวลผลขอมูลเพ่ือปองกันความผิดพลาดในการหักเงินฯ 

3. กอนทําการ Upload  ขอมูลเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส.จะตอง
ตรวจสอบขอมูลของสมาชิก จากหนวยงานตาง ๆในมหาวิทยาลัย ท้ังจากกองทรัพยากรบุคคล คณะทันต
แพทยศาสตร ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก และ จากสํานักงานสกสค.ท้ังกรุงเทพ และนครปฐมใหครบถวน  

4. การจัดรูปแบบของขอมูลเปน Microsoft Excel และกําหนดรูปแบบจัดเรียงใหถูกตองกอนท่ีจะทําการ 
UPLOAD ลงในโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส.   

5. หลังจาก Upload ขอมูลแลว จัดทํารายงาน เพ่ือเปรียบเทียบรายงานระหวาง ระบบ MU-ERP กับ  
รายงาน เงินช.พ.ค., ช.พ.ส. วามีความแตกตาง หรือมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนสมาชิก เชน สมาชิกสมัครใหม 
โอนยาย ลาออก หรือ มีสมาชิกคางหัก เนื่องจากเงินเดือนไมพอหักหรือไม 

6. การรวบรวม ตรวจสอบ  และนําสงเช็ค ทางกองคลัง จะตองรวบรวมและตรวจสอบเช็คจากหนวยงานท้ัง
ใน และนอก MU-ERP เพ่ือสั่งจายสํานักงาน สกสค.ท้ังสองแหลงใหถูกตอง  เพ่ือลดปญหาและความยุงยากในการ
เรียกเงินคืน   
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

บทท่ี 4 

วิธีการปฏิบัติงานในการนําสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส. 

การนําสงเงิน ช.พ.ค. และเงิน ช.พ.ส. เปนการบริการทางสวัสดิการของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ืออํานวย

ความสะดวกแกสมาชิกท่ีเปนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไมตองนําเงินไปสงท่ีสํานักงาน สกสค. ดวยตนเองในแตละ

เดือน และถือเปนหนี้ท่ีทางมหาวิทยาลัยตองนําสงในระบบ Payroll เชนเดียวกับหนี้ตาง ๆ เชนสหกรณออมทรัพย 

ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ฯลฯ และเปนการอํานวยความสะดวกแกสํานักงานสกสค.ท้ังกรุงเทพและ

นครปฐม สามารถไดรับเงินสงเคราะหรายศพในแตละเดือนของสมาชิกท่ีเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับ

เงินอยางถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว อีกท้ังเปนหนวยกลางในการประชาสัมพันธขาวสารขอมูลตาง ๆ เพ่ือผลประโยชน

ของสมาชิก แตกอนท่ีจะไดรายงานเพ่ือนําไปสงเงินในแตละเดือนนั้น ตองมีวิธีการปฏิบัติงานอยูหลายข้ันตอน ท้ัง

ข้ันตอนการรับขอมูลการหักเงินสมาชิกจากท้ังหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลจากระบบ MU-ERP  และ

ข้ันตอนการรับขอมูลจากหนวยงานภายนอก ไดแกสํานักงาน สกสค.กรุงเทพและสํานักงาน สกสค.นครปฐม การ

แปลงขอมูลท่ีไดรับเปนรูปแบบ Excel และการนําเขาขอมูลในโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.

และช.พ.ส.ของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีไดพัฒนาข้ึนเพ่ือการนําสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.  การจัดทํารายงาน

เปรียบเทียบขอมูลจากฝงของMU-ERP กับขอมูลจากฝงช.พ.ค.และช.พ.ส. ตลอดจนการทําสรปุยอดและรวบรวมเช็ค

เพ่ือนําสงเงิน เปนอันเสร็จสิ้นกระบวนการ  

 

แหลงที่มาของขอมูลที่ใชในการปฏิบัติงานการนําสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส. 

                                                                                               

                มหาวิทยาลัยมหิดล               สํานักงานสกสค. 

                                                                                              

 

 

 

 

 

ขอ้มลูศนูย์

การแพทยฯ์ 

 

ขอ้มลูMU-ERP

และคณะทนัตฯ 

 

ขอ้มลูไฟลP์DF. 

จากสกสค.กทม. 

 

ขอ้มลูไฟลP์DF.จาก

สกสค.นครปฐม 

 

จดัเรยีงขอ้มลูตาม

รูปแบบท่ีกาํหนด 

 

 แปลงขอมูลรูปแบบ

Excel พรอมท้ัง

จัดเรยีงขอมูล 
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ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน (Flow chart) 

 

 

 

          

         ไมถูกตอง                        ไมถูกตอง 

                                           ถูกตอง ทําการ Uplode ขอมูล 

                                                            

                                             ถู 

                                                              

 

                                           รายงานมีขอมูลในช.พ.ค./ช.พ.ส.ไมมีในERP 

                                                                          รายงานมีขอมูลในERPไมมีช.พ.ค./ช.พ.ส. 

                                                                           

                                                                                            

                                                                                           

                                                       

  

                                                                             ไมถูกตอง                                                                        

                                                      ถูกตอง                          

                                                                                  แบบนําสงเงินสงเคราะหฯ. 

                                                                                  สมาชิกช.พ.ค./ช.พ.ส.นครปฐม 

                                                                              

                                                                                   

                                                                   

                                                                                       

โปรแกรมระบบ

ฐานขอมูลการ

นําสงเงินช.พ.ค.

และช.พ.ส. 

เริ่มตน 

ประมวลผลขอมูล 

รวบรวมขอมูลสวนของ

มหาวิทยาลัย/ต้ังชื่อแฟมขอมูลเปน

ERP_YYYYMM.XLS 

รวบรวมขอมูลสวนของสกสค./

ต้ังชื่อแฟมขอมูลเปน 

ชพคชพส_YYYYMM..XLS 

ตรวจสอบ 

จัดทําขอมูลนําสงฯจากรายงาน

Excelรายงานขอมูลช.พ.ค.ไปERP 

 ตรวจสอบ 

  แบบสงเงินสงเคราะหฯ

สมาชิกช.พ.ค./ช.พ.ส.กรุงเทพฯ 

รายงานขอมูลช.พ.ค.ไป

ขอมูล ERP 

นําสงสกสค.กรุงเทพฯ/

นครปฐม 

จบ 

เงินสด 

เช็ค 
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข้ันตอนปฏิบัติงานในการนําสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส. 

 1. ข้ันตอนในการรับขอมูลการหักเงินสมาชิก จากสํานักงานสกสค.กรุงเทพมหานคร และสกสค.จังหวัด
นครปฐม 

 1.1.ข้ันตอนในการรับขอมูลสมาชิก จากสํานักงานสกสค.กรุงเทพมหานคร 

เม่ือทางมหาวิทยาลัย เดินทางไปนําสงเงินช.พ.ค และเงินช.พ.ส.ท่ีสํานักงานสกสค.กรุงเทพมหานครในเดือน
นั้น ๆครบถวนถูกตองแลว ทางสนง.สกสค.กรุงเทพมหานคร จะใหรายงานขอมูลสมาชิกเดือนตอไปมาเปนPaper ใน
รูปแบบของ Pdf.file เพ่ือใหทางมหาวิทยาลัยนําไปใชในการนําสงเงินงวดตอไปซ่ึงรายงานจะประกอบดวย   

(1) ตารางสรุปการชําระเงิน ช.พ.ค. ตามสังกัด/หนวยงาน 
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

(2) รายงานสรุปการรับชําระเงินคาสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค.รายหนวยงาน/สถานศึกษา 

 

 

(3) รายงานการรับชําระเงินคาสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค. หัก ณ ท่ีจาย
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คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.2. ข้ันตอนในการรับขอมูลสมาชิก จากสํานักงานสกสค.จังหวัดนครปฐม 
 เม่ือมหาวิทยาลัยนําเงินไปสงท่ีสํานักงานสกสค.จังหวัดนครปฐม ทางเจาหนาท่ีสกสค.จังหวัดนครปฐมจะสง

รายงานขอมูลสมาชิกเดือนถัดไป มาในรูปแบบไฟลPDF. ทาง E-Mail ในภายหลัง ซ่ึงเม่ือไดรับขอมูลแลว ทางงาน

การเงินจะพิมพรายงานขอมูล และจะ Forword Mail ขอมูลไปขอความอนุเคราะหทางเจาหนาท่ี สกสค.

กรุงเทพมหานคร แปลงขอมูลกลับมาใหเปนรูปแบบ  Microsoft Excel เพ่ือจะนําเขาในโปรแกรมระบบฐานขอมูล

การนําสงเงิน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ตอไป 

 

รูปแสดงหนาจอ การสงรายงานขอมูลสมาชิกจาก สกสค.นครปฐม ทาง E-Mail 

 
รูปแสดงหนาจอ การ Forword Mail สงสกสค.กรุงเทพมหานครจัดทําขอมูลในรูปแบบ Excel file 
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ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 1.3. ข้ันตอนการแปลงขอมูลสมาชิกช.พ.ค.และสมาชิกช.พ.ส.จากPDF File ไปเปนขอมูล Excel File 

ขอมูลท่ีเจาหนาท่ี สกสค.กรุงเทพมหานครสงกลับมานั้นเปนขอมูลของสมาชิกช.พ.ค.และสมาชิกช.พ.ส. 

ท้ังของสกสค.กรุงเทพมหานครและ สกสค.จังหวัดนครปฐม โดยจัดทําเปนรูปแบบของ Excel file เพ่ือให

เหมาะสมกับการนําไปใชในโปรแกรมของมหาวิทยาลัยท่ีไดพัฒนาข้ึน

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลรูปแบบของ Excel file  ของสมาชิกช.พ.ค.กรุงเทพฯ 

 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลรูปแบบของ Excel file  ของสมาชิกช.พ.ส.กรุงเทพฯ 
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ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

เม่ือไดรับขอมูล จึงทําการ Download ขอมูลมาบันทึก ในรูปแบบ Excel แลวจัดเรียงขอมูลเพ่ือทําการ 

Upload ในโปรแกรมฯตามรูปแบบท่ีกําหนดไว 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลสมาชิกช.พ.ค.กรุงเทพฯ ที่ Download ขอมูลมาบันทึกในรูปแบบ Excel 

 

ตารางการจัดเรียงขอมูลเพ่ือนําเขาในโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.กําหนด
รูปแบบการเรียงลําดับไวดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

No column รายละเอียด 
1 A คือขอมูล Running 
2 B คือขอมูลประเภท ชพค.หรือชพส.กรุงเทพฯหรือนครปฐม 
3 C คือขอมูลหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
4 D คือคํานําหนาชื่อและชื่อผูสงเงิน 
5 E คือนามสกุลผูสงเงิน 
6 F คือเลขท่ี ช.พ.ค./ช.พ.ส. 
7 G คือเลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน 
8 H คือจํานวนเงินนําสงเงิน ช.พ.ค./ช.พ.ส. 
9 I คือชองหมายเหต ุ
10 J คือคํานําหนาและชื่อของสมาชิกช.พ.ส. 
11 K คือนามสกุลของสมาชิกช.พ.ส. 



 
 

30 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทําการจัดเรียงขอมูลช.พ.ค.กรุงเทพฯ ตามรูปแบบท่ีกําหนดในตาราง เพ่ือนําเขาขอมูลในโปรแกรมจะได
รูปแบบดังรูป 

   

 

รูปแสดงหนาจอ การจัดเรียงขอมูลสมาชิกช.พ.ค.กรุงเทพฯ ซ่ึง (Transaction) จะเร่ิมตนที่บรรทัดที่1และขอมูลในคอลัมน 
  

จากนั้นทําการจัดเรียงขอมูลช.พ.ส.กรุงเทพฯจากขอมูลท่ี Download บันทึกในรูปแบบ Excel 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลสมาชิกช.พ.ส.กรุงเทพฯ ที่ Download ขอมูลมาบันทึกในรูปแบบ Excel 



 
 

31 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ทําการจัดเรียงขอมูลช.พ.ส.กรุงเทพฯ ตามรูปแบบท่ีกําหนดในตารางเพ่ือนําเขาขอมูลในโปรแกรมฯจะได
รูปแบบดังรูป 

 

  รูปแสดงหนาจอ การจัดเรียงขอมูลช.พ.ส.กรุงเทพฯ ซ่ึงจะเพิ่มคอลัมภ J ชื่อคูสมรส และK นามสกุลคูสมรส  

 เม่ือทําการจัดเรียงขอมูลตามรูปแบบท่ีกําหนดไวครบท้ัง ช.พ.ค.กรุงเทพฯ ,ช.พ.ส.กรุงเทพฯ, ช.พ.ค.
นครปฐม และช.พ.ส.นครปฐม จึงเพ่ิม sheet “รวมขอมูล ช.พ.ค.” และทําการตอเรียงขอมูลท้ังหมดใหอยูในแถว
เดียวกัน พรอมกับตั้งชื่อแฟมขอมูลในรูปแบบ ชพคชพส_YYYYMM.xls (โดยท่ี MMMM คือปพ.ศ.และMM คือเดือน
2หลัก) เพ่ือเปนการเตรียมขอมูลนําเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.ตอไป 

 

รูปแสดงหนาจอ การเพิ่มsheet “รวมขอมูลช.พ.ค.”และตอเรียงขอมูลทั้งหมดใหอยูในแถวเดียวกัน 



 
 

32 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

  จากนั้นทําการลบsheetท้ังหมดออก ใหเหลือเพียงsheet รวมขอมูลช.พ.ค.เพ่ือเตรียมนําเขาในโปรแกรมฯ
พรอมตั้งชื่อแฟมขอมูล ชพคชพส_256107  

 

รูปแสดงหนาจอ การเตรียมขอมูลช.พ.ค.และช.พ.ส เดือนกรกฎาคม 2561 พรอมต้ังชื่อแฟมขอมูล ชพคชพส_256107 

 

2. ข้ันตอนการรับขอมูลการหักเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

การรับขอมูลการหักเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.จากมหาวิทยาลัยประกอบดวยขอมูลท่ีรับมาจาก 2 แหลงดังนี้  

2.1. ข้ันตอนการรับขอมูลการหักเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.จากหนวยงานในระบบMU-ERP และ               
คณะทันตแพทยศาสตร 

ในแตละเดือน ทางงานบริหารเงินเดือนและคาตอบแทน (Payroll Accounting) กองทรัพยากรบุคคลจะเปน
ผูดึงขอมูลการหักเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.จากหนวยงานในระบบ MU-ERP และขอมูลคณะทันตแพทยศาสตรซ่ึงจะสง
ขอมูลมาใหทาง E-mail ตามรูปแบบดังนี้ 



 
 

33 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 รูปแสดงหนาจอ การสงขอมูลสมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส.ของหนวยงานใน MU-ERP และคณะทันตแพยศาสตร ทาง E-mail จากงานบริหาร
เงินเดือนและคาตอบแทน (Payroll Accounting) กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

เม่ือไดรับขอมูล จึงทําการ Download ขอมูลมาบันทึก ในรูปแบบ Excel แลวจัดเรียงขอมูลเพ่ือเตรียม
ขอมูลทําการ Upload ในโปรแกรมฯตามรูปแบบท่ีกําหนดไว 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลของหนวยงาน MU-ERP และ คณะทันตแพยศาสตรที่ Download และบันทกึขอมูลในรูปแบบ Excel 



 
 

34 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 การจัดเรียงขอมูลเพ่ือนําเขาในโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.กําหนดรูปแบบ
การเรียงลําดับไวดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดเรียงขอมูลในรูปแบบท่ีกําหนดเพ่ือจะทําการนําเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลฯ 

 

รูปแสดงหนาจอ การจัดเรียงขอมูลจากกองทรัพยากรบุคคล (MU-ERP) จะเร่ิมตนที่บรรทัดที่ 2 สวนบรรทัดที่ 1 จะเปนคําอธิบายคอลัมน 

No column รายละเอียด 

1 A คือขอมูล Personnel Number 

2 B คือขอมูล Name of Employee or Applicant 

3 C คือขอมูล Wage Type Long Text 

4 D คือขอมูล Amount 

5 E คือขอมูล Personnel Area Text 

6 F คือขอมูล Company Code 

7 G คือขอมูล Cost Center 

8 H คือขอมูล Name 

9 I คือขอมูล Employee group 

10 J คือขอมูล Name of employee grp 

11 K คือขอมูล For-period payroll 

12 L คือขอมูล Payment date 

13 M คือชอมูล ID number 



 
 

35 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.2. ข้ันตอนการรับขอมูลการหักเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.จากศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

งานทรัพยากรบุคคล ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก จะสงขอมูลการหักเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.ของบุคลากร
ทาง E-mail ในรูปแบบ Excel เปนของสองแหลงเงิน คือ เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) ดังนี้ 

     

รูปแสดงหนาจอ การสงขอมูลสมาชกิช.พ.ค.และช.พ.ส.ของบุคลากรแหลงเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได) สังกัดศูนยการแพทย       
กาญจนาภิเษก ทาง E-mail จากงานทรัพยากรบุคคล ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 

 

     

รูปแสดงหนาจอ การสงขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.ของบุคลากรแหลงเงินงบประมาณ สังกัดศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
ทาง E-mail จากงานทรัพยากรบุคคล ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 



 
 

36 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

เม่ือไดรับขอมูลทาง E-mail แลว จึง Download ขอมูลมาในรูปแบบ Excel

       

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลการหักเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.ของบุคลากรเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได) ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ที่ 
Download และบันทกึขอมูลในรูปแบบ Excel 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลการหักเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.ของบุคลากรเงินงบประมาณ  ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ที่ download และบันทกึ 
ขอมูลในรูปแบบ Excel 



 
 

37 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากนั้น จึงนําขอมูลท่ีไดรับจากศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ท้ังสองแหลงเงิน มาเรียงตอกับขอมูลของ
มหาวิทยาลัยท่ีเรียงลําดับไวแลว จากรูป  พรอมกับตั้งชื่อ แฟมขอมูลท่ีจะนําเขาในรูปแบบ  ERP_YYYYMM.XLS  
(YYYY=ป พ.ศ.,MM =เดือน)ดังตัวอยางในตาราง เปนขอมูลเดือนกรกฎาคม 2561 จะตั้งชื่อแฟมขอมูลเปน 
ERP_256107.xlsซ่ึงจะไดขอมูลดังรูปตอไปนี้ 

 

รูปแสดงหนาจอ การเรียงตอขอมูลของ MU-ERP กับ ขอมูลจากศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกเพือ่เตรียมนําเขาในโปรแกรมระบบฐานขอมูล
การนําสงเงิน ช.พ.ค.และเงินช.พ.ส.และต้ังชื่อแฟมขอมูลเปน ERP_256107.xls 

เม่ือเตรียมขอมูลนําเขาโปรแกรม จากฝง ช.พ.ค.,ช.พ.ส. และ มหาวิทยาลัยครบถวนแลว จึงสรางSheet 
ในรูปแบบ Excel พรอมตั้งชื่อ เชน ขอมูลช.พ.ค.ก.ค.61 เพ่ือเตรียมขอมูล ในการนําเขาโปรแกรม ดังตัวอยาง 

 

รูปแสดงหนาจอ การเพิ่ม Sheet พรอมกับต้ังชื่อ เพื่อเตรียมขอมูลในการนําเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส. 



 
 

38 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากน้ันบันทึก ขอมูล ใน Sheet พรอมตั้งช่ือ File ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลในSheetขอมูล ช.พ.ค.ก.ค.61 ที่พรอมจะนําเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสง เงินช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 

3. การนําเขาขอมูลในโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส 

โปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. จัดทําและพัฒนาข้ึนโดย นายสนชัย           

บวรศักดิ์ถาวร ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล โดย

การเก็บรวบรวมความตองการวิธีการสัมภาษณ โดยมีนางกานดา ทองกลัด หัวหนางานการเงิน กองคลัง และ      

นางสุมนา เลิศจันทึก นักวิชาการเงินและบัญชี ผูปฏิบัติงานนําสงเงิน ช.พ.คและช.พ.ส.  สรุปความตองการของระบบ

ไดดังนี้ 

1. ตองการใหนําขอมูลแฟม Microsoft Excel จากช.พ.ค.และช.พ.ส. มาเก็บไวในระบบฐานขอมูล 

2. ตองการใหนําขอมูลแฟม Microsoft Excel จากกองทรัพยากรบุคคล มาเก็บไวในระบบฐานขอมูล 

3. ทําการประมวลเพ่ือออกรายงานตามท่ีตองการ 

ซ่ึงโปรแกรมระบบฐานขอมูลนี้ ออกแบบมาเปนระบบ Client Server สามารถใชงานพรอมกันไดหลาย

เครื่องคอมพิวเตอร มีเครื่องท่ีเปน Database Server ตั้งอยูท่ีกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงตัวจัดการฐานขอมูล 

(Database Management System(DBMS)) ท่ีใชคือ Microsoft SQL Server 2014ของคาย Microsoft ซ่ึงทําให

การทํางานของการใชในระบบ Microsoft Windows เปนอยางดี และเปนตัวจัดการฐานขอมูลท่ีรองรับขอมูลขนาด

ใหญระดับองคการได สวนตัวโปรแกรมนี้ เครื่องมือท่ีใชคือ Borland Delphi 6.0 ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ีสามารถ 



 
 

39 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

compile ใหเปนแฟม.exe เพ่ือใหสามารถ run ใชงานไดสะดวก ไมตองใชวิธีการติดตั้ง (Install หรือ Setup)     

การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลนี ้ 

3.1. เริ่มตนการเขาใชงานโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.คและช.พ.ส. 

การเริ่มตนเขาใชงานในโปรแกรมระบบฐานขอมูลฯ มีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

- เขา Website กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล https://op.mahidol.ac.th/fa/  

- เลือก E-service 

 

 

รูปแสดงหนาจอ การเขา Website กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล 31https://op.mahidol.ac.th/fa/ 31เลือก E-service 

 

https://op.mahidol.ac.th/fa/
https://op.mahidol.ac.th/fa/


 
 

40 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รูปแสดงเหนาจอ เมนูตางๆเมื่อเลือก E-service 

 

- เลือก เมนูฐานขอมูลกองคลัง  

 

รูปแสดงหนาจอ การเขาเมนู ฐานขอมูลกองคลัง 



 
 

41 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- เลือก โปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินชพค.และช.พ.ส. 

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกโปรแกรมฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. 

- เขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูล การนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 

รูปแสดงหนาจอ การเขาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนาํสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. 



 
 

42 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- กรอกขอมูล ใสชื่อบัญชีผูใชงาน(Account) และรหัสผาน(Password)เพ่ือเขาสูโปรแกรมระบบฐานขอมูล 
ช.พ.ค.และช.พ.ส.ดังตัวอยาง ชื่อผูใชงาน สุมนา รหัสผาน 99999 

รูปแสดงหนาจอ การเขาบญัชีผูใชงาน(Account) และรหัสผาน(Password) 

  

- จะเขาสูหนาจอเมนูหลัก โปรแกรมระบบฐานขอมูล ช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 

รูปแสดงการเขาสูเมนูหลัก โปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส. 



 
 

43 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.2. การใชงานเมนูขอมูลหลัก 

เมนูหลักในโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงิน ช.พ.ค.และช.พ.ส.ประกอบดวย4 เมนูหลักดังนี้ 

3.2.1. เมนูขอมูลหลัก 

3.2.2. เมนูบันทึกขอมูล 

3.2.3. เมนูรายงาน 

3.2.4. เมนูออกจากระบบ 

 

                     รูปแสดงเมนูหลักทั้งหมด 4 เมนู ในโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส. 

 

3.2.1. เมนูขอมูลหลัก เปนขอมูลท่ีใชสําหรับเชื่อมโยงระหวางขอมูลจากช.พ.ค.และช.พ.ส.กับขอมูลจาก
กองทรัพยากรบคุคล (MU-ERP)โดยจะมีโครงสรางตารางจํานวน4fieldคือ 

1. Personnel Number จะเก็บเลขท่ีบุคลากรฝง Mu-erp 

2. Wage Type จะเก็บขอมูลประเภทบุคลากร ซ่ึงมี2ประเภทใหเลือกคือ 1. ช.พ.ค. /2. ช.พ.ส. 

3. เลขท่ี ช.พ.ค./ช.พ.ส.(ChPID) จะเก็บเลขท่ีช.พ.ค./ช.พ.ส. ฝงขอมูลช.พ.ค./ช.พ.ส. 

4. ชื่อ-นามสกุลผูสงเงิน จะเก็บชื่อ-นามสกุลผูสงเงิน ช.พ.ค./ช.พ.ส. 

Personnel number Wage Type ชื่อ-นามสกุลผูสงเงิน ChPKID 

 

 

 

 

 

  Mu-erp ช.พ.ค./ช.พ.ส. 



 
 

44 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมนูขอมูลหลัก จะประกอบดวยเมนูยอย คือ การเพ่ิม/แกไข ลบขอมูล 

 

รูปแสดงเมนูเพิ่ม/แกไขขอมูล ในเมนูขอมูลหลัก 

 

เม่ือ click ท่ีเมนูเพ่ิมขอมูล,แกไข /ลบขอมูล จะแสดงดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอ การเขาเมนูเพิ่ม-แกไขขอมูลในเมนูขอมูลหลัก 

 

1.) การเพ่ิมขอมูล ถาตองการเพ่ิมชอมูล ให Click ท่ีปุม เพ่ิมขอมูล  ซ่ึงจะ
ไดผลแสดงหนาจอดังรูป 



 
 

45 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

- ในชอง Personnel Number ใหใสเลขท่ี Personnel Number จากขอมูลฝง Mu-erp 

- ในชอง Wage Type ให Click เลือกประเภทของการสงเงิน วาเปน ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. 

- ในชองเลขท่ี ช.พ.ค./ช.พ.ส. (ChPKID) ใหใสเลขท่ี ช.พ.ค.หรือ ช.พ.ส. จากขอมูลฝง ช.พ.ค./ช.พ.ส. 

- ในชอง ชื่อ – นามสกุล ผูสงเงินใหใสชื่อ – นามสกุลผูนําสงเงิน ช.พ.ค. / ช.พ.ส. 

ตัวอยาง บุคลากรสมัครใหม Personnel Number 102000xx สมัครเปนสมาชิก ช.พ.ค.เลขท่ีสมาชิก    
ช.พ.ค. 9357xx  ช่ือ – นามสกุล นางสุนันทา สระแสงงาม  

 

รูปแสดงหนาจอ การกรอกขอมูลในเมนกูารเพิ่มขอมูล 



 
 

46 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

เลือกปุมบันทึกขอมูล จะข้ึนกลองขอความ ยืนยันการบันทึกขอมลู ใหเลือก ท่ีปุม OK เพ่ือยืนยันการบันทึกขอมูล 

 

รูปแสดงหนาจอ เมนูเพิ่ม/แกไขขอมูล ในเมนูขอมูลหลัก 

จะข้ึนกลองขอความ ทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ีปุม OK เพ่ือรับทราบการบันทึกขอมูลเรียบรอย 

 

รูปแสดงหนาจอ กลองขอความทําการบนัทึกขอมูลเรียบรอยแลว 



 
 

47 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.) การแกไขขอมูล ถาตองการแกไขขอมูล ให Click ท่ีปุม  

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกเมนูแกไขขอมูล/ลบขอมูลในเมนูขอมูลหลัก 

เม่ือ Click ท่ีปุม แกไขขอมูล/ลบขอมูล จะแสดงผลดังรูป  

 

รูปแสดงหนาจอ เมื่อ Click ที่ปุม แกไขขอมูล/ลบขอมูล 



 
 

48 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

การแกไขขอมูล ตองคนหาขอมูลท่ีตองการแกไขกอน โดยผูใชงานสามารถคนหาไดจาก 

- Personnel Number 

- เลขท่ี ช.พ.ค. / ช.พ.ส. 

- ชื่อ –นามสกุล สามารถใสเฉพาะชื่อ หรือนามสกุลในการคนหา 

ตัวอยางเชน นางสุนันทา สระแสงงาม ตองการเปลี่ยนคํานําหนาเปน นางสาวสุนันทา สระแสงงาม  

ตองการคนหา “นางสุนันทา สระแสงงาม” ใหใสเฉพาะ “สุนันทา” จากนั้น Click ท่ีปุม คนหาขอมูล  

 

รูปแสดงหนาจอ การคนหาขอมูลโดย การใสเฉพาะ ชือ่ หรือ นามสกุลของบุคลากรที่ตองการคนหา 

 

เม่ือ Click ท่ีปุมคนหาขอมูล จะพบขอมูลท่ีเก่ียวของแสดงในตาราง 



 
 

49 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลที่เกี่ยวของในตารางเมื่อกดปุมคนหาขอมูล 

จากนั้นให Click เลือกรายการท่ีตองการแกไขในตารางใหเปนแถบสีน้ําเงิน แลว Click ท่ีปุม แกไขขอมูล  

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกขอมูลที่ตองการพรอมทั้งเลือกปุมแกไขขอมูล 
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เม่ือ Click ท่ีปุมแกไขขอมูล จะแสดงหนาจอดังรูป ขอมูลท่ีจะสามารถแกไขได มีเฉพาะชอง 

 ชื่อ – นามสกุล ผูสงเงิน  

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลที่จะแกไข ในชองชื่อ-นามสกุลผูสงเงิน 

ทําการแกไขขอมูลท่ีตองการ 

 

รูปแสดงหนาจอ การแกไขขอมูลที่ถูกตองในชอง ชื่อ-นามสกุลผูสงเงิน 
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เม่ือแกไขขอมูลถูกตองแลวClick ท่ีปุม บันทึกขอมูล จะข้ึนกลองขอความ ยืนยันการบันทึกขอมูล  

 

รูปแสดงหนาจอ กลองขอความยืนยันการบันทึกขอมูลเมื่อ click ที่ปุมบันทกึขอมูล 

ให Click ปุม   เพ่ือยืนยันการบันทึกขอมูล  เม่ือยืนยันการบันทึกขอมูลแลวจะข้ึนกลอง

ขอความ ทําการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว  ให Click ปุม  เพ่ือรับทราบการบันทึกขอมูลเรียบรอย 

 

3.) การลบขอมูล 

มีข้ันตอนการคนหาขอมูลท่ีตองการลบเชนเดียวกับการแกไขขอมูล แต Click เลือกท่ีปุม ลบขอมูล 



 
 

52 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
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รูปแสดงหนาจอ การเลือกขอมูลที่จะตองการลบขอมูล 

เม่ือ Click เลือกท่ีปุม ลบขอมูล จะแสดงกลองขอความ ยืนยันการบันทึกขอมูล  

 

 

รูปแสดงหนาจอ กลองขอความยืนยันการลบขอมูลเมื่อเลือกเมนูลบขอมูล 
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ให Click ปุม   เพ่ือยืนยันการลบขอมูล  เม่ือยืนยันการลบขอมูลแลว จะข้ึนกลอง

ขอความ ทําการลบขอมูลเรียบรอยแลว  ให Click ปุม  เพ่ือรับทราบการลบขอมูลเรียบรอย  

 

 

3.2.2. เมนูบันทึกขอมูล 

ในเมนูบันทึกขอมูล จะประกอบดวยเมนูยอย 3 เมนูคือ 

 1.) Import Data จาก ช.พ.ค./ช.พ.ส.  

2.) Import Data จาก MU-ERP และ  

3.) การยกเลิกการนําเขาขอมูล (Import Data) (ลบขอมูล) 

 

 

      รูปแสดงหนาจอ เมนูยอย3เมนู เมื่อ Click เลือกเมนูบันทกึขอมูล 

1.) เมนู Import Data จาก ช.พ.ค./ช.พ.ส.  
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เปนเมนูใชสําหรับการนําเขาขอมูลฝง ช.พ.ค./ช.พ.ส.ในรูปแบบ Microsoft Excel ท่ีตั้งชื่อfileขอมูลในชื่อ 
ชพคชพส_YYYYMM.xls เม่ือ Click ท่ีเมนู Import Data จากชพ.ค./ช.พ.ส. จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอ เมื่อเขาเมนู Import Data จาพ.ค./ช.พ.ส. 

   

จากนั้น Click ท่ีปุม  เพ่ือจะทําการเลือกแฟมขอมูลท่ีจะนําเขาขอมูล ฝงช.พ.ค./
ช.พ.ส. จะข้ึนกลองขอความ Open   
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รูปแสดงหนาจอ การขึ้นกลองขอความ Open เมื่อทําการเลือกเมนูเปดแฟมขอมูล 

ทําการเลือกไดรฟท่ีเก็บขอมูลไวจากข้ันตอนการเตรียมขอมูล ดังตัวอยาง ไดทําการเก็บขอมูลไวในไดรฟ D 
แฟมขอมูลชื่อขอมูลช.พ.ค.ก.ค.61 เลือกขอมูล ชพคชพส_256107 

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกขอมูลที่จะทาํการ Upload ในเมนู Import Data จากชพ.ค./ช.พ.ส. 

เม่ือเลือกขอมูลถูกตองแลวCLICK ท่ีปุม   จะแสดงตารางดังรูป 



 
 

56 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
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รูปแสดงหนาจอ การขึ้นกลองขอความเมื่อทําการ Upload ขอมูล 

  ถาขอมูลท่ีทําการ Upload ถูกตองโปรแกรม จะข้ึนกลองขอความ วาตองการจะบันทึกขอมูลแฟม 

Microsoft Excel หรือไม เราเปดข้ึนมาเพ่ืออานขอมูลเทานั้น ดังนั้นให Click ท่ีปุม   เพ่ือไมตองการ
บันทึก 
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ทําการตรวจสอบขอมูล โดยดูวาขอมูลกับหัวตารางตองตรงกัน 

 

เม่ือตรวจสอบถูกตองแลว จึง Click ท่ีปุม   เพ่ือทําการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูล 
จะข้ึนกลองขอความ ยืนยันการบันทึกขอมูล  

 

ใหClick ปุม  เพ่ือยืนยันการบันทึกขอมูล จะข้ึนกลองขอความ ทําการบันทึกขอมูลเรียบรอย
แลว 
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ให Click ปุม   เพ่ือรับทราบการบันทึกขอมูลเรียบรอย 

2.) Import Data จาก MU-ERP 

 ใชสําหรับการนําเขาขอมูลฝงกองทรัพยากรบุคคล (MU-ERP) ในรูปแบบ Microsoft Excel ท่ีตั้งชื่อ
แฟมขอมูลเปน ERP_YYYYMM.xls   

 

 

เม่ือ Click ท่ีเมนู Import Data จาก MU-ERP จะแสดงผลดังรูป 

 

 

รูปแสดงหนาจอเมื่อ Click ที่เมนู Import Data จาก MU-ERP 
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จากนั้น CLICK ท่ีปุม   เพ่ือเลือกแฟมขอมูล นําเขาขอมูล ฝง MU-ERP

 

รูปหนาจอแสดงกลองขอความ open เมื่อclickเลือกปุม เปดแฟมขอมูล 

ใหCLICK ท่ีปุม   จะแสดงขอมูลในตารางดังรูป 

 

 

รูปแสดงหนาจอ เมื่อ CLICK ทีปุ่ม Open ในกลองขอความ Open 
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ซ่ึงโปรแกรม จะข้ึนกลองขอความวาตองการจะบันทึกขอมูลแฟม Microsoft Excel หรือไม เราเปดข้ึนเพ่ือ

อานขอมูลเทานั้น ดังนั้นให Click ท่ีปุม  เพ่ือไมตองการบันทึก 

 

 

 

ทําการตรวจสอบขอมูล โดยดูวาขอมูลกับหัวตารางตองตรงกัน  

 

รูปแสงหนาจอ ขอมูลที่ปรากฎในตารางซ่ึงรายละเอียดของขอมูลจะตองตรงกับหัวตาราง 

เม่ือตรวจเช็คความถูกตองของขอมูลเรียบรอยแลว ใหทําการคลิกท่ีปุม    จะข้ึน
กลองขอความ ยืนยันการบันทึกขอมูล  
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ใหClick ปุม  เพ่ือยืนยันการบันทึกขอมูล จะข้ึนกลองขอความ ทําการบันทึกขอมูลเรียบรอย
แลว 

 

ให Click ปุม   เพ่ือรับทราบการบันทึกขอมูลเรียบรอย 

3.) การยกเลิกการนําเขาขอมูล (Import Data) (ลบขอมูล)  

ใชสําหรับการลบขอมูลจากฐานขอมูล เนื่องจากมีการนําเขาขอมูลผิด หรือขอมูลท่ีนําเขามาไมครบตาม
ความตองการ  

การยกเลิกการนําเขาขอมูล (Import Data) (ลบขอมูล) สามารถทําไดโดย Click ท่ีขอมูลบันทึกขอมูล 
จากนั้น Click เลือก การยกเลิกการนําเขาขอมูล (Import Data) (ลบขอมูล) 

 

เม่ือ Click ท่ีเมนู การยกเลิกการนําเขาขอมูล (Import Data) (ลบขอมูล) จะแสดงผลดังรูป 
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รูปแสดงหนาจอ การเขาเมนูการยกเลิกการนําเขาขอมูลฯ (การลบขอมูล) 

 จากรูป ใหใสเดือน และปของขอมูลท่ีตองการลบ จากนั้นให Click เลือกกลุมขอมูลท่ีตองการลบ ซ่ึงจะมีให
เลือก 3 กลุม คือ  

- ท้ังหมด หมายถึง การลบขอมูลท้ังดานช.พ.ค. / ช.พ.ส. และดาน Mu-erp 

- เฉพาะขอมูลดาน ช.พ.ค. / ช.พ.ส.จะลบขอมูลเฉพาะดาน ช.พ.ค. / ช.พ.ส. เทานั้น 

 - เฉพาะขอมูลดาน MU-ERP จะลบขอมูลเฉพาะดาน MU-ERP เทานั้น 

 จากนั้น ให Click ท่ีปุม  จะข้ึนกลองขอความ ยืนยันการลบขอมูล ซ่ึงจะแสดง
จํานวนรายการท่ีจะลบใหดวย ดังรูป 

รูปแสดงหนาจอ การแสดงกลองขอความยืนยันการลบขอมูล 



 
 

63 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ให Click ท่ีปุม  เพ่ือลบขอมูล จะข้ึนกลองขอความทําการลบขอมูลใหเรียบรอยแลว 

 

 ให Click ท่ีปุม  เพ่ือรับทราบวาโปรแกรมทําการลบขอมูลใหแลว 

3.2.3. เมนูรายงาน  

ในเมนูรายงาน จะประกอบไปดวยเมนูยอย 2เมนูคือ 

3.2.3.1. รายงานจาก MU-ERP ไป ช.พ.ค.  

3.2.3.2. รายงานจากช.พ.ค. ไปจาก MU-ERP  

 

3.2.3.1 รายงานจาก MU-ERP ไป ช.พ.ค.  

เปนการออกรายงานโดยใชขอมูลจาก MU-ERP  เปนหลัก และไปคนหาในขอมูลฝง ช.พ.ค. รวมท้ังออก
รายงานท่ีมีขอมูลใน MU-ERP แตไมมีขอมูลใน ช.พ.ค.  

 

เม่ือ Click ท่ีเมนู รายงานและเลือก รายงานจาก MU-ERP ไป ช.พ.ค.จะแสดงผลดังรูป 



 
 

64 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รูปหนาจอแสดงการเลือกเมนูรายงานจาก Mu-ERP ไป ช.พ.ค. 

 จะเห็นวา โปรแกรมจะแสดงขอมูลใน 2 Tapsheet คือ 

 - ขอมูล  MU-ERP ไป ช.พ.ค.  แสดงรายงานโดยใชขอมูล ERP เปนหลักและไปคนหาในขอมูล ช.พ.ค. 

 - ขอมูลมีใน ERP ไมมีใน ช.พ.ค. แสดงขอมูลท่ีหักใน ERP แตไมมีในรายงานการหัก จากสํานักงานสกสค.
เพ่ือเปนการตรวจสอบวา มีการหักเงินเดือนสมาชิกหรือไม กรณีท่ีไมมีรายงานแจงการหัก จากสํานักงาน ส.ก.ส.ค.  

ตัวอยาง เม่ือตองการออกรายงาน  MU-ERP ไป ช.พ.ค.ในเดือนกันยายน 2563  ใหใสเดือน ป ของขอมูลท่ี

ตองการจากนั้นให Click ท่ีปุม    จะแสดงหนาจอดังรูป

 

รูปแสดงหนาจอเมื่อ Click ที่ปุม  แสดงผล เมื่อตองการออกรายงาน MU-ERP ไป ช.พ.ค. 



 
 

65 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 เ ม่ือตองการจะพิมพ เปนรายงาน สามารถทําได โดย Click   ซ่ึงจะไดผลดังรูป

 

รูปแสดงหนาจอเมื่อ Click ปุม รายงานเปนรูปแบบ Excel  

  เม่ือขอมูลเปนรูปแบบ Excel แลว สามารถจัดรูปแบบตามท่ีตองการ และสามารถพิมพออกเปนเอกสารได 

 ตัวอยาง เม่ือตองการออกรายงานขอมูลมีใน MU-ERP ไมมีในช.พ.ค.ในเดือนกันยายน 2561  ใหใสเดือน ป 
ของขอมูลท่ีตองการ 

 

รูปแสดงหนาจอ การใสขอมูล เดือน และปพ.ศ. ที่ตองการเลือกขอมูล 



 
 

66 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากนั้นให Click ท่ีปุม    จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอเมื่อClick ปุมแสดงผล จะปรากฏขอมูลในตาราง 

เ ม่ือตองการจะพิมพ เปนรายงาน สามารถทําได โดย Click   ซ่ึงจะไดผลดังรูป

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลมีใน MU-ERP ไมมีในขอมูลช.พ.ค./ช.พ.ส.ในรูปแบบ Excel 



 
 

67 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 จะไดรายงาน ขอมูลมีใน MU-ERP ไมมีในช.พ.ค. เพ่ือเตรียมนําไปทําการนําสงเงินในข้ันตอนตอไป  

3.2.3.2. รายงานจากช.พ.ค.ไป  MU-ERP 

เปนการออกรายงาน โดยใชขอมูล ช.พ.ค.เปนหลัก และไปคนหาขอมูลในฝง MU-ERP รวมท้ังออกรายงาน
ท่ีมีในช.พ.ค.แตไมมีใน MU-ERP 

 

เม่ือ Click ในเมนู รายงานจากช.พ.ค.ไป MU-ERP จะแสดงผลดังรูป 

จะเห็นวา โปรแกรมจะแสดงขอมูลใน 2 Tapsheet คือ 

 - ขอมูล ช.พ.ค. ไป MU-ERP แสดงรายงานโดยใชขอมูล ช.พ.ค. เปนหลักและไปคนหาในขอมูล MU-ERP 

 - ขอมูลมีใน ช.พ.ค.แตไมมีใน MU-ERP แสดงขอมูลท่ีมีรายงานการหักจากสํานักงานสกสค. แตไมไดหักใน
ระบบ MU-ERP เพ่ือเปนการตรวจสอบเชน อาจจะมีการสมัครสมาชิกใหมท่ีสนง.สกสค. แตทางสมาชิกไมไดแจง
ใหกับทางมหาวิทยาลัยทราบ 

ตัวอยาง เม่ือตองการออกรายงาน ช.พ.ค.ไป MU-ERP ในเดือนกันยายน 2563  ใหใสเดือน ป ของขอมูลท่ี
ตองการ

 

รูปแสดงหนาจอ การใสขอมูล เดือน และปพ.ศ. ที่ตองการเลือกขอมูล 



 
 

68 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากนั้นให Click ท่ีปุม    จะแสดงหนาจอดังรูป

 

รูปแสดงหนาจอ เมื่อClick ปุมแสดงผล จะปรากฏขอมูลในตาราง 

เม่ือตองการจะพิมพเปนรายงาน สามารถทําไดโดย Click   ซ่ึงจะไดผลดังรูป

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลมีใน ช.พ.ค./ช.พ.ส.แตไมมีใน MU-ERP ในรูปแบบ Excel 



 
 

69 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

เม่ือจัดขอมูลรูปแบบ Excel แลว สามารถจัดรูปแบบตามท่ีตองการ และสามารถพิมพออกเปนเอกสารได 

ตัวอยาง เม่ือตองการออกรายงานขอมูลมีในช.พ.ค.ชพส. แตไมมี ERP ในเดือนกันยายน 2563  ใหใสเดือน 
ป ของขอมูลท่ีตองการ ในชองขอมูลเดือน/ป

 

รูปแสดงหนาจอ การใสขอมูล เดือน และปพ.ศ. ที่ตองการเลือกขอมูล 

จากนั้นให Click ท่ีปุม    จะแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอเมื่อClick ปุมแสดงผล จะปรากฏขอมูลในตาราง 



 
 

70 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

เม่ือตองการจะพิมพเปนรายงาน สามารถทําไดโดย Click   ซ่ึงจะไดผลดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลมีใน ช.พ.ค./ช.พ.ส.แตไมมีใน MU-ERP นรูปแบบ Excel 

จะไดรายงาน ขอมูลมีในช.พ.ค.ช.พ.ส.แตไมมีใน MU-ERP เพ่ือเตรียมนําไปเปนขอมูลทําการนําสงเงินใน

ข้ันตอนตอไป 

ตามท่ีไดกลาวมาแลว วาทางมหาวิทยาลัยมหิดล จะตองนําสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส. ท้ังในจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดนครปฐม  การทําขอมูลนําสงในแตละเดือนเราจะใชรายงาน Excel ขอมูลจากช.พ.ค.

ไป MU-ERP เปนฐานตั้งตน และจะใชรายงาน Excel ขอมูลท่ีมีใน MU-ERP แตไมมีในช.พ.ค.ช.พ.ส. และรายงาน 

Excel ขอมูลท่ีมีในช.พ.ค.ช.พ.ส. แตไมมีใน MU-ERP เปนเอกสารประกอบในการตรวจสอบสมาชิกเขาใหม โอนยาย

ลาออก คางหัก ฯลฯในแตละเดือนนั้น ๆ 

ตัวอยางการจัดทําขอมูลารนําสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส. การจัดทําขอมูลนําสงเงินช.พ.ค.กรุงเทพฯ ใน

เดือนสิงหาคม 2561 จากรายงาน Excel ขอมูลจากช.พ.ค.ไป MU-ERP 

ข้ันตอนท่ี 1  การเปรียบเทียบขอมูลระหวาง รายงานขอมูลมีใน  MU-ERP แตไมมีใน ช.พ.ค.,ช.พ.ส. กับ รายงาน

ขอมูลมีในช.พ.ค.ช.พ.ส.แตไมมีใน  MU-ERP 

 - เริ่มจาก รายงานขอมูลมีใน MU-ERP แตไมมีใน ช.พ.ค.ช.พ.ส .(เพ่ือตรวจสอบถึงขอมูลสมาชิกท่ีมีการหัก

เงินในระบบ MU-ERP แตไมมีรายชื่อแจงมาในรายงานช.พ.ค.) 



 
 

71 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลในรูป Excel ใชในการตรวจสอบถึงขอมูลสมาชิกที่มกีารหักเงินในระบบ MU-ERP แตไมมีรายชือ่แจงมาในรายงานช.พ.ค 

Clickเมนู Data เลือก  กรองเฉพาะขอมูลช.พ.ค.กทม. ท่ีColumn E  Click เลือก   

 

รูปหนาจอแสดงการกรองขอมูลใน Wage Type Long Text 



 
 

72 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 โดยจะทําขอมูลนําสง ช.พ.ค.กรุงเทพฯ กอน เลือก กรองเฉพาะขอมูล ช.พ.ค. กรุงเทพฯ จะไดหนาจอดังนี้  

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกกรองขอมูลใน Wage Type Long Textเลือกเฉพาะขอมูล ช.พ.ค.กรุงเทพฯ 

 

จากขอมูล จะเห็นวา มีชื่อสมาชิก 1 รายมีการหักเงินในระบบ MU-ERP แตไมมีชื่อแจงมาในรายงานจาก
สํานักงาน ส.ก.ส.ค. เม่ือทําการตรวจสอบพบวา สมาชิกไดไปลาออกจาก ช.พ.ค.กรงุเทพฯ แตไมไดแจงใหกับทางตน
สังกัดทราบทําใหมีการหักเงินสมาชิกไป เช็คนําสงเงินจะมียอดเกิน 1 รายเปนเงิน 571 บาท 

ข้ันตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบขอมูลจากรายงานขอมูลมีในช.พ.ค.ช.พ.ส. แตไมมีใน MU-ERP (เพ่ือตรวจสอบขอมูล
สมาชิกท่ีมีชื่อในรายงานช.พ.ค.,ช.พ.ส. แตไมมีการหักเงินในระบบ MU-ERP ซ่ึงสวนมากขอมูลท่ีไดจะเปนสมาชิกท่ี
สมัครใหม) 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลรูปแบบ Excel ใชในการตรวจสอบถึงขอมูลสมาชิกที่รายชื่อแจงมาในรายงานช.พ.ค.แตไมมีมีการหักเงินในระบบ MU-ERP 



 
 

73 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

Click เมนู Data เลือก  กรองเฉพาะขอมูล ช.พ.ค.กรุงเทพฯ ท่ี Column C   Click เลือก 

  

 

รูปหนาจอแสดงการกรองขอมูลใน Column C 

 

เลือก กรองเฉพาะขอมูล ช.พ.ค. กรุงเทพฯ จะไดหนาจอดังนี้  

 

รูปแสดงหนาจอ การกรองขอมูลใน Column C เลือกเฉพาะขอมูล ช.พ.ค.กรุงเทพฯ 



 
 

74 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากขอมูล จะเห็นไดวา มีสมาชิก 1 ราย ท่ีมีชื่อแจงในรายงาน จากส.ก.ส.ค.แตไมไดหักในระบบ MU-ERP 

จากการตรวจสอบ สมาชิกรายนี้ เปนสมาชิก ช.พ.ค.กรุงเทพฯ แตไมสามารถหักเงินได จึงเรียกเก็บเปนเงินสด 

ข้ันตอนท่ี 3 การหาขอมูลสมาชิกคางหักเงินช.พ.ค.,ช.พ.ส. ในระบบ MU-ERP จากรายงานขอมูล MU-ERP ไป      
ช.พ.ค./ช.พ.ส.  

 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลในรูปแบบ Excel ใชในการตรวจสอบถึงขอมูลสมาชิกที่ไมสามารถหักเงินในระบบ MU-ERP ได(คางหัก) 



 
 

75 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

Click  เลือกเมนู  ในColumn E กรอง เฉพาะขอมูล ช.พ.ค.กรุงเทพฯคางหัก 

 

รูปหนาจอ แสดงการเลือกกรองขอมูลใน Column E เพื่อกรองขอมูลเฉพาะ ช.พ.ค.กรุงเทพฯคางหัก 

 หนาจอจะแสดงเฉพาะขอมูลของสมาชิก ช.พ.ค.กรุงเทพฯ คางหัก  

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูล ช.พ.ค.กรุงเทพฯคางหัก 

จากขอมูล พบวา มีสมาชิกคางหัก ช.พ.ค.กรุงเทพฯ 3 ราย เนื่องจากไมสามารถหักเงินเดือนไดตามเง่ือนไข
การหักหนี้ของระบบ MU-ERP ทางเจาหนาท่ีตองแจงสมาชิกใหฝากสงเปนเงินสด 



 
 

76 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข้ันตอนท่ี 4 การทําขอมูลนําสง จะทําจากรายงาน Excel ขอมูลจากช.พ.ค.ไป MU-ERP เปนขอมูลตั้งตน            ทํา
การเลือกขอมูล ช.พ.ค./ช.พ.ส.ไป MU-ERP ในเมนูรายงาน 

 

 

เลือก Tapsheet ขอมูลช.พ.ค.ไป MU-ERP Click ปุม   จะไดรายงานในรปูแบบ Excel 

รูปแสดงหนาจอ การเลือก Tapsheet ขอมูลช.พ.ค./ช.พ.ส.ไป MU-ERP         

 

 เลือก   เพ่ือจัดทํารายงานในรูปแบบ Excel จะแสดงผลดังรูป 



 
 

77 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

รูปแสดงหนาจอ รายงานขอมูลช.พ.ค./ช.พ.ส.ไป MU-ERP ในรูปแบบ Excel ทีใ่ชเปนขอมูลต้ังตนนการจัดทํารายงานนาํสงเงินช.พ.ค./ช.พ.ส. 

จากนั้นทําการ Insert 5column หลัง column H (Rate_Mon) จะได column I J K LและM ดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอ การเพิ่ม column I J K LและM 

 ตั้งชื่อหัวขอในแตละ column ดังนี้ 

 I= เช็ค (กรณีมีการหักสงโดยมหาวิทยาลัย) 

J= เงินสด (กรณีมีการฝากสงดวยเงินสด) 

K= ไมสง (กรณีลาคลอดหรือสมัครใหมหรือคางหัก) 



 
 

78 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

L= เอาออก (กรณีบคุลากรออก)  

H=คงเหลือ (คือยอดท่ีแจงจากช.พ.ค.(Rate_mon) – เช็ค – เงินสด – ไมสง - เอาออก = 0)  

 

รูปแสดงหนาจอ การต้ังชื่อหวัขอใน column ประกอบดวย ชองเช็ค,เงินสด,ไมสง,เอาออกและชองคงเหลือ 

 ทําการกรองขอมูล โดย Clickเลือกท่ี แถวหัวขอ (แถวท่ี4)  เลือกเมนู Data จะข้ึนแถบเมนูยอยดังรูป  

 

รูปแสดงหนาจอ การclick เลือกแถวหัวขอ (แถวที่4) และเลือกเมนู Data เพื่อจะทําการกรองขอมูล 



 
 

79 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

Click ท่ี เมนู Filter   ในColumn c จะข้ึน Text filters ดงัรูป

  

รูปแสดงหนาจอ Text filters เมื่อทาํการกรองขอมูลใน Column C 

 Click เลือกกรองเฉพาะขอมูล ช.พ.ค.กรุงเทพฯ

 

รูปแสดงหนาจอ การเลือกขอมูล ช.พ.ค.กรุงเทพฯ ใน Text filters 



 
 

80 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

จะไดรายงานขอมูล เฉพาะบุคลากรท่ีเปนสมาชิก ช.พ.ค.กรุงเทพฯดังรูป

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลเฉพาะ ช.พ.ค.กรุงเทพฯ เมื่อทําการกรองขอมูล ช.พ.ค.กรุงเทพฯ 

 ทําการ รวมยอดเงิน (Sum) ใน Column H I J K L และ M จากนั้นตรวจสอบยอดใน Column H วามี
จํานวนเงินตรงกับรายงานท่ีไดรับแจงจากช.พ.ค.หรือไม 

 

รูปแสดงหนาจอ การรวมเงิน (sum) ใน column H ซ่ึงจะตองเทากับยอดเรียกเก็บจากรายงานสํานกังานสกสค. 



 
 

81 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดังรูป ยอดรวมใน Column H = 495,241 บาท  ซ่ึงตรงกับจํานวนเงินเรียกเก็บจากรายงานท่ีทางส.ก.ส.ค.
สงมาให คือ จํานวนสมาชิก 849 ราย จํานวนเงิน 495,241 บาท ดังรูป ถือวาขอมูลท่ีจะนําไปใชถูกตอง

รูปแสดงหนาจอ จํานวนสมาชิกและจํานวนเงินเรียกเก็บในรายงานจากสํานกังานสกสค.ซ่ึงจะตองตรงกับขอมูลในรายงานที่ดึงมาจากโปรแกรมนําสงเงิน   
ช.พ.ค.และเงินช.พ.ส. 

 เม่ือตรวจสอบขอมูลถูกตองแลว จึงจัดทําขอมูลนําสงเงิน ดังข้ันตอนตอไปนี้ 

 - ใสขอมูล ยอดเงินหักสมาชิกท่ีมีการหักเงินปกติ ใน Column I (ชองเช็ค) 

 

รูปแสดงการใสจํานวนเงินหักของสมาชกิที่สามารถหกัเงินปกติ(ชองเช็ค) 



 
 

82 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

- ใสขอมูลเงินหักสมาชิกท่ีเปนเงินสด ใน Column J (ชองเงินสด) เนื่องจากสมาชิกรายนี้มีรายชื่อใน

รายงาน แตไมมีการหัก ใน MU-ERP จึงฝากเงินสงเปนเงินสด 

 

รูปแสดงหนาจอ การใสจํานวนเงินนหักของสมาชิกที่ฝากสงเปนเงินสด 

- ทําการตรวจสอบสมาชิกท่ีไมสามารถทําการหักเงินในระบบ MU-ERP ได (คางหัก) ตามตัวอยางพบวามี
สมาชิกคางหัก 3ราย 

 

รูปแสดงหนาจอ ขอมูลสมาชิกคางหักเงินช.พ.ค.กรุงเทพฯ ในระบบ MU-ERP 

- จากการตรวจสอบขอมูลสมาชิกคางหัก ช.พ.ค.กรุงเทพฯ พบวา สมาชิกรายท่ี 1และ2 ไมสามารถหักเงินใน

ระบบ MU-ERP ได ตามเง่ือนไขการหักหนี้ของระบบ MU-ERP ทางหนวยงานสามารถเรียกเก็บเงินสดจากสมาชิกมา

ฝากสงได จึงใสขอมูลในชองเงินสด สวนสมาชิกรายท่ี 3 คางหักเนื่องจากงดเบิกเงินเดือน กรณีลาคลอด ไมสามารถ

เรียกเก็บเงินได จึงใสขอมูลในชองไมสง (กรณีนี้จะเรียกเก็บยอนหลังเม่ือกลับเขามาทํางานตามปกติ)  



 
 

83 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

รูปแสดงหนาจอ การใสขอมูลการหักเงินของสมาชิกที่คางหักเงินช.พ.ค.กรุงเทพฯ 

 

หลังจากกรอกขอมูลครบถวนแลว จึงทําการตรวจสอบยอดเงินรวมทุกชองในตาราง จะแสดงผลดังรูป 

 

รูปแสดงหนาจอ ยอดเงินรวมในแตละตารางและยอดคงเหลือ = 0 

จากยอดรวม จะพบวา ยอดคงเหลือ (Column M) = 0 แสดงวา ลงขอมูลครบถวนทุกชอง 

ยอดนําสง(H) – เช็ค(I) – เงินสด(J) – ไมสง(K)  = 0  จะได 495,241 - 492,954 - 1,705 - 582 = 0  

ดังตัวอยาง ยอดท่ีจะตองนําสง ไดแก ยอดเช็ค + ยอดเงินสด= 492,954+1,705 = 494,659 บาท 



 
 

84 
คูมือปฏิบัติงาน การนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะห 
ชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทําการกรอกขอมูลใน แบบนําสงคาทําศพสมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส. ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

1. วัน เดือน ป ท่ีนําสงเงิน     

2. ชื่อ-นามสกุล ผูนําสง      

3. ตนสังกัด สํานักงานสกสค.     

4. งวดท่ีนําสง       

5. จํานวนสมาชิกท่ีนําสงเงิน     

6. จํานวนเงินท่ีนําสง   

7. จํานวนเงินสมนาคุณ 

8. จํานวนเงินคงเหลือหลังหักเงินสมนาคุณ   

9. ตัวอักษรจํานวนเงินเหลือหลังหักเงินสมนาคุณ 

10. ลายมือชื่อผูนําสงเงิน 

11. เขียนท่ี 

12. วัน เดือน ป ท่ีรับเงินสมนาคุณ 

13. ชื่อ-นามสกุล ผูรับเงินคาสมนาคุณ 

14. ชื่อสังกัดหนวยงาน 

15. งวดท่ีนําสง 

16. จํานวนสมาชิก 

17. จํานวนเงินสมนาคุณ 

18. ตัวอักษรจํานวนเงินสมนาคุณ 

19. ลายมือชื่อผูรับเงิน 
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ข้ันตอนท่ี 5 การรวบรวมเช็คจากแหลงตาง ๆ เพ่ือนําสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส. 

 การรวบรวมเช็คนาํสงเงินช.พ.ค.และเงินช.พ.ส. ทางมหาวิทยาลัยจะตองรวบรวมจากหนวยงานดังนี้ 

5.1. เช็คส่ังจายโดยมหาวิทยาลัยมหิดล จะประกอบดวยยอดเงินหักจากสมาชิกของหนวยงานท่ีอยูใน     

MU-ERP โดยเช็คจะมาจากสามแหลงเงิน คือ  

5.1.1.เงินงบประมาณแผนดิน ประกอบดวยยอดเงินหักของขาราชการและลูกจางประจําเงินงบประมาณ 

5.1.2.เงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประกอบดวยยอดเงินหักของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 

 5.1.2.เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดมหาวิทยาลัย) ประกอบดวยยอดเงินหักของพนักงานมหาวิทยาลัย

สวนงาน ลูกจางเงินนอกงบประมาณ 

5.2. เช็คส่ังจายโดยคณะทันตแพทยศาสตร เช็คจะมาจากสองแหลงเงินไดแก 

 5.2.1.เงินงบประมาณ คณะทันตแพทยศาสตร ประกอบดวยยอดเงินหักของขาราชการ ลูกจางประจําเงิน

งบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 

 5.2.2.เงินนอกงบประมาณ คณะทันตแพทยศาสตร ประกอบดวยยอดเงินหักของพนักงานมหาวิทยาลัยสวน

งาน และลูกจางเงินนอกงบประมาณ 

5.3. เช็คส่ังจายโดยวิทยาลัยการจัดการ ประกอบดวยยอดหักเงินของพนักงานวิทยาลัย 

5.4. เช็คส่ังจายโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป ประกอบดวยยอดหักเงินของพนักงานวิทยาลัย 

5.5. เช็คส่ังจายโดยศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เช็คจะมาจากสองแหลงเงิน คือ 

 5.5.1.เงินงบประมาณ ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ประกอบดวยยอดเงินหักของขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน 

 5.5.2.เงินรายได ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ประกอบดวยยอดเงินหักของพนักงานมหาวิทยาลัยสวนงาน 

และลูกจางเงินรายได 

 เม่ือไดเช็คตาง ๆ ครบถวนแลว จึงแยกเช็คท่ีจะนําสง ในสวนของกรุงเทพและนครปฐม ทําการรวมยอดเช็ค

และ เงินสด ใหเทากับยอดเงินในแบบสงเงินคาสงเคราะหฯ ท่ีไดกรอกขอมูลไว เพ่ือทําการเตรียมนําสงตอไป   
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บทท่ี 5 

ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขและการพัฒนางาน 

 ในการนําสงเงินช.พ.ค.และช.พ.ส. ในแตละเดือนนั้น ทางงานการเงิน กองคลัง จะตองนําสงเงินใหตรงเวลา

และถูกตองครบถวน การจัดทําขอมูลนําสงแตละเดือนจะมีปญหาเกิดข้ึนจากหลายกรณี อาจเกิดจากหลายฝาย ท้ัง

จากทางเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานจากสํานักงานสกสค. เจาหนาท่ีหนวยงานท่ีนําสงเงิน หรือจากตัวของสมาชิกเอง  

ตัวอยางของปญหาท่ีเกิดข้ึนนี้ เปนเพียงบางสวน หากมีปญหาอ่ืนนอกจากนี้ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ตองแกไขปญหา

เปนกรณี ๆไป 

 1.) ประเด็นปญหา : สมาชิกไปแจงขอลาออกท่ีสํานักงานสกสค. แตไมมาแจงกับเจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล

ของหนวยงาน ทําใหเกิดการหักเงินเดือนสมาชิกเกินกวารายงานท่ีแจงมาจากสํานักงานสกสค.   

 การแกไขปญหาและขอเสนอแนะ: ในข้ันตอนการตรวจสอบขอมูล เม่ือเจาหนาท่ีกองคลังตรวจสอบพบวามี

การหักเงินสมาชิกเกินจากรายงานท่ีแจงมาจากสํานักงานสกสค. ทางเจาหนาท่ีกองคลังจะแจงตอเจาหนาท่ี

ทรัพยากรบุคคลของหนวยงานนั้น ๆ ทราบ และจะทําการขอถอนเงินคืน จากสํานักงานสกสค. ใหแกสมาชิกท่ีโดน

หักเงิน หลังจากท่ีไดนําสงเงินเรียบรอยแลว และแนะนําเจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคลของหนวยงานตาง ๆ ชวย

ประชาสัมพันธแจงใหแกสมาชิกทราบในกรณีลาออก ใหสมาชิกมาแจงเจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคลทราบโดยทันที 

 2.) ประเด็นปญหา : สมาชิกไมสามารถหักเงินช.พ.ค. ได เนื่องจากเง่ือนไขการหักชําระหนี้ของระบบ 

Payroll 

 การแกไขปญหาและขอเสนอแนะ : ระบบ Payroll ใน MU-ERP มีการกําหนดลําดับการหักหนี้ไวตั้งแต

ข้ันตอนการออกแบบระบบ เม่ือหนี้ท่ีอยูในลําดับกอนหนามีเงินไมพอหัก หนี้ท่ีอยูในลําดับถัดไปก็จะไมสามารถหักได 

การแกไขปญหากรณีนี้ ทางเจาหนาท่ีจะเรียกเก็บเงินสดจากสมาชิกมาชําระหนี้แทน และใหสมาชิกนําเงินช.พ.ค.มา

ชําระไดภายในวันเงินเดือนออก กรณีท่ีสมาชิกไมมาชําระ จะติดตาม เพ่ือไมใหสมาชิกขาดสงเงิน และเสยีสิทธิในการ

รับเงินสงเคราะห ท้ังนี้ สํานักงานสกสค. จะสงเอกสารแจงแกสมาชิกตามท่ีอยูท่ีแจงไวกรณีท่ีขาดสงเงินเกิน 3 งวด 

 3.) ประเด็นปญหา : สมาชิกเกษียณ ลาออก หรือพนสภาพในการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต

ประสงคจะสงช.พ.ค.ตอ ตองทําอยางไร 

 การแกไขปญหาและขอเสนอแนะ : เม่ือบุคลากรเกษียณ ลาออก หรือพนสภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ทางมหาวิทยาลัยจะแจงบุคลากรเหลานั้น วาทางมหาวิทยาลัยไมมีนโยบายนําสงเงินช.พ.ค./ช.พ.ส. ตอเนื่องให เพ่ือ

ความสะดวกและตอเนื่องในการนําสงเงินช.พ.ค.ฯ ทางสํานักงานสกสค.จะใหสมาชิกเปดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย 

และกรอกแบบแจงความจํานงหักเงินช.พ.ค./ช.พ.ส. ผานบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย (ซ่ึงสามารถสั่งพิมพไดจาก 

Website สกสค.) พรอมท้ังใหเจาหนาท่ีธนาคารกรุงไทยรับรองลายมือชื่อเจาของบัญชี จากนั้นนําไปยื่นท่ีสํานักงาน
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สกสค. พรอมกับสําเนาหนาบัญชี และสําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง เพ่ือใหทางสํานักงานสกสค. 

ดําเนินการหักเงินผานธนาคารตอไป   

 4.) ประเด็นปญหา : สมาชิกลาคลอด ไมมีเงินเดือนหัก ตองทําอยางไร 

 การแกไขปญหาและขอเสนอแนะ : ใหสวนงานประชาสัมพันธบุคลากรท่ีลาคลอดทราบวา สามารถนําเงิน

สดมาฝากสงกับทางมหาวิทยาลัยในวันเงินเดือนออก หรือแจงใหทางสมาชิกไปนําสงท่ีสํานักงานสกสค.ดวยตนเอง 

เพ่ือแกปญหาการขาดสง 

 5.) ประเด็นปญหา : สมาชิกเงินไมพอหัก ทางเจาหนาท่ีไดทวงถามแลว แตไมนําเงินมาสง 

 การแกไชปญหาและขอเสนอแนะ : เม่ือติดตามทวงถามแลว สมาชิกไมนําเงินสดมาฝากสง ถามีการคาง

ชําระเกิน  3 งวด จะมีหนังสือแจงจากสํานักงานสกสค. ไปตามท่ีอยูท่ีสมาชิกแจงไว อาจทําใหถูกถอนชื่อออกจาก

การเปนสมาชิกช.พ.ค. หรือช.พ.ส. ได  

 6.) ประเด็นปญหา : บุคลากรอายุเกิน 35 ป ตองการสมัครเปนสมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส. ตองทําอยางไร 

 การแกไขปญหาและขอเสนอแนะ : อาจจะมีการเปดรับสมัครสมาชิกในกรณีพิเศษ สามารถติดตามขาวสาร

ไดจาก www.otep.go.th หรือทางเจาหนาท่ีจะประชาสัมพันธใหสวนงานทราบ เพ่ือแจงสมาชิกตอไป 

 7.) ประเด็นปญหา : กรณีท่ีสมาชิกถึงแกกรรม ทายาทตองปฏิบัติอยางไร 

 การแกไขปญหาและขอเสนอแนะ : ทายาทจะตองติดตอหนวยงานตนสังกัดเพ่ือทําการหยุดเบิกจาย

เงินเดือนแกสมาชิกท่ีถึงแกกรรม และผูจัดการศพหรือผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสงเคราะห ตองยื่นคํารองขอคาจัดการศพ         

ณ สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด (สกสค.จังหวัด) ท่ีเปนสมาชิก   

ถึงแกกรรมสังกัดอยู ซ่ึงจะไดรับเงินแบงเปน2ประเภท 

 ประเภทท่ี 1 เงินคาจัดการศพ รายละ 200,000 บาท 

 ประเภทท่ี 2 เงินสงเคราะหครอบครัว ปจจุบนัประมาณรายละ 700,000 บาทเศษ 

เม่ือผูจัดการศพไปติดตอท่ีสํานักงานสกสค.จังหวัดแลว ทางสํานักงานสกสค.จะตัดชื่อสมาชิกถึงแกกรรมออกจาก

รายงานสรุปการชําระเงินคาสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส.ท่ีจะจัดสงใหแกหนวยงานตนสังกัดในเดือนถัดไป 

 8.) ประเด็นปญหา : ผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห ไดแกใครบาง 

 การแกปญหาและขอเสนอแนะ: ผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห ตองเปนบุคคลในครอบครัวของสมาชิกท่ีถึงแก

กรรมดังนี้ 
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 1) คูสมรส บุตรชอบดวยกฎหมาย รวมถึงบุตรนอกสมรสท่ีบิดารับรองแลว และบิดา,มารดาของสมาชิก    ช.

พ.ค.  

 2) ผูอยูในอุปการะอยางบุตร ของสมาชิกช.พ.ค. 

 3) ผูอุปการะสมาชิก ช.พ.ค. 

*หากผูมีสิทธิรับเงินในแตละลําดับยังมีชีวิตอยู ผูท่ีอยูในลําดับถัดไปไมมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะห 

**ในกรณีท่ีสมาชิกช.พ.ค.ไดระบุผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหครอบครัว ช.พ.ค.จะจายเงินสงเคราะหครอบครัว

ใหแกบคุคลท่ีสมาชิก ช.พ.ค.ไดระบุไวแลว 

ในการระบุสิทธิและเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค.นั้น ทางงานการเงิน กองคลัง ไดขอความอนุเคราะห

จากสกสค.จังหวัดนครปฐม จัดเจาหนาท่ีมาอํานวยความสะดวกรับเอกสารการระบุสิทธิใหแกสมาชิก ณ สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี23 มีนาคม 2561 เพ่ือสมาชิกไมตองเดินทางไปดําเนินการดวยตนเองท่ี

สํานักงานสกสค.นครปฐม ซ่ึงไดรับความสนใจจากสมาชิกเปนจํานวนมาก 

 9) ประเด็นปญหา: สมาชิกมียอดคางชําระแจงมาในรายงานสรุปการรับชําระเงินรายศพ ช.พ.ค.และช.พ.ส. 

ทางเจาหนาท่ีงานการเงินไดแจงเรียกเก็บเงินคางชําระ และทําการหักเงินในระบบ Pay-roll แตสมาชิกไมนําเงินยอด

คางมาชําระ ทําใหไมสามารถนําสงเงินได เนื่องจากการนําสงเงินช.พ.ค. และช.พ.ส. จะตองนําสงงวดคงคางกอนตอง

ทําอยางไร 

 การแกปญหาและขอเสนอแนะ : ตองติดตามสมาชิกใหนําเงินคงคางมาชําระหรือถาสมาชิกไมมีกําลัง

พอท่ีจะนําสงเงิน ใหแจงสมาชิกไปทําเรื่องลาออกจากการเปนสมาชิก ช.พ.ค.หรือ ช.พ.ส.  

 10) ประเด็นปญหา : เจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล กําหนด Vender (เจาหนี้) ในระบบ MU- ERP ของ

สมาชิกผิด เชนสมาชิกไปสมัครเปนสมาชิกช.พ.ค.นครปฐม แตไปกําหนดเปนสมาชิกช.พ.ค.กรุงเทพฯ ทําใหยอดเช็ค

สั่งจายท่ีออกมาไมถูกตอง  

 การแกปญหาและขอเสนอแนะ : กรณีนี้จะตรวจสอบพบเม่ือมีการเปรียบเทียบขอมูลและเม่ือถึงข้ันตอน

การรวบรวมเช็คจะพบวายอดเช็คในสวนของช.พ.ค..กรุงเทพยอดจะเพ่ิมข้ึนแตยอดเช็คในสวนของ ช.พ.ค.นครปฐม 

ยอดจะลดลงไมตรงตามแหลงเงิน วิธีแกไขกรณีนี้  ถาทางช.พ.ค.กรุงเทพฯมียอดสมาชิกท่ีชําระเปนเงินสดใหนําเงิน

สดมาชําระในสวนยของช.พ.ค.นครปฐมแทนยอดเช็ค และตองรีบแจงใหทางเจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคลของสวนงาน  

นั้น ๆ แกไขโดยดวน เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในเดือนตอไป   

 11) ประเด็นปญหา : กรณีสมาชิกช.พ.ส. ซ่ึงเปนคูสมรสของสมาชิกช.พ.ค.ถึงแกกรรม และทางสมาชิกไดไป

ดําเนินการติดตอกับสํานักงานสกสค.เรียบรอยแลว ทําใหเดือนถัดไป  ไมมีการแจงชื่อมาในรายงาน แตทางสมาชิกช.
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พ.ค.ไมไดแจงแกทางเจาหนาท่ีของสวนงานทราบ จึงทําใหมีการหักเงินสมาชิกช.พ.ส.ตอ เม่ือตรวจสอบแลวพบวา

ยอดเช็คช.พ.ส.เกินกวาในรายงานจากสํานักงานสกสค. และทางงานการเงิน จะตองคืนเงินสวนนี้ใหแกสมาชิกช.พ.ส. 

ตองทําอยางไร 

 การแกไขปญหาและขอเสนอแนะ : กรณีนี้ ทางงานการเงิน จะตองนําเงินสวนนี้นําสงใหแกสํานักงาน

สกสค.กอน แลวจึงขอถอนเงินคืนใหแกสมาชิกรายนี้ ซ่ึงอาจขอถอนคืนเปนเงินสด หรือใหทางสํานักงาน สกสค. 

ติดตอสงคืนแกทายาทของสมาชิกตอไป ท้ังนี้ ตองประชาสัมพันธใหแกสมาชิกทราบวาถามีการเปลี่ยนแปลงขอมูล

ตาง ๆของสมาชิกใหแจงแกทางเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของทราบดวย เพ่ือลดขอผิดพลาดและแกไขปญหาไดทันการณ 

 12) ประเด็นปญหา : เม่ือมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

(ฉบับท่ี19) พ.ศ.2562 วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ใหกอตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(อว.) ทําใหมหาวิทยาลัยมหิดล ยายไปสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาฯเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ไมไดสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเหมือนกอน บุคลากรในมหาวิทยาลัย ยังสามารถสมัครเปนสมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส.ไดหรือไม 

 การแกไขปญหาและขอเสนอแนะ : บุคลากรมหาวิทยาลัยยังสามารถสมัครเปนสมาชิกช.พ.ค.และช.พ.ส.ได

ตามหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. ท่ี ศธ 5908.1/ว 19 ลว.31 พฤษภาคม 2562 เรื่องการรับสมัคร

สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.  ซ่ึงคณะกรรมการช.พ.ค.และคณะกรรมการช.พ.ส.ไดลงมติในการประชุมครั้งท่ี 6-2562 วันท่ี 

28 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบใหรับสมัครสมาชิกสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาท่ีอยูในกํากับของ

กระทรวงศึกษาธิการ(เดิม) ซ่ึงปจจุบันไดโอนยายไปเปนสวนราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมไดเพ่ือใหการรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และช.พ.ส.เปนไปดวยความเรียบรอยและไมสงผลกระทบตอ

คุณสมบัติการรับสมัครสมาชิก จึงขอใหสํานักงานสกสค.จังหวัดถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา วาดวยการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแก

ความตาย พ.ศ.2561 ประกอบกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม(ฉบับท่ี 19)พ.ศ.2562 ไปกอน และ

จําดําเนินการปรับปรุงแกไขระเบียบใหชัดเจนตอไป 

 13) ประเด็นปญหา : ในระบบ MU-ERP ไดกําหนดให กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปนผู Upload ยอด

เงินช.พ.ค.และช.พ.ส. ในวันท่ี 1 ของทุกเดือน แตเกิดกรณีท่ีคณะ/สวนงาน ทําการประมวลผลขอมูลกอนวันท่ีทําการ 

Upload ทําใหยอดเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.เปนยอดของเดือนเกา และไดจัดทําฎีกาเงินเดือนแลว จะแกไขอยางไร 

 การแกไขและขอเสนอแนะ : ถาตรวจพบความผิดพลาดกอนวางฎีกาเงินเดือน ใหคณะสวนงาน ทําการ

ยกเลิกฎีกาและ Run ขอมูลใหม แตถาตรวจพบหลังจากวางฎีกาแลว กรณีท่ียอดเงินช.พ.ค.และช.พ.ส.เดือนปจจุบัน

มากกวาเดือนกอน ใหทางคณะ/สวนงาน เก็บเงินสดเพ่ิมและนํามาสมทบใหเจาหนาท่ีการเงินเพ่ือนําสง ถากรณีท่ี
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ยอดเงิน  ช.พ.ค.และช.พ.ส.เดือนปจจุบันนอยกวาเดือนกอน ทางเจาหนาท่ีการเงิน จะทําการคืนเงินสวนตางใหแก

สมาชิกตอไป 

14) ประเด็นปญหา : กรณเจาหนาท่ีรับเงินสดจากสมาชิกแลว แตเจาหนาท่ีผูรับเงินยักยอกไปใชโดยไม

นําสง หรือกรณีท่ีตองสงคืนเงินแกสมาชิก แตไมไดดําเนินการสงคืน แลวเบียดบังหรือยักยอกตองทําอยางไร 

การแกไขหรือปองกัน : ในการนําสงเงินชพค.และเงินช.พ.ส. ในแตละเดือนนั้น เม่ือนําเงินไปนําสง        

ทางสํานักงานสกสค. จะออกใบเสร็จรับเงินยอดรวมใหญ ตามแบบสงเงินคาสงเคราะหรายศพสมาชิกช.พ.ค.

และช.พ.ส.ซ่ึงเปนตามยอดรวมรายงานท่ีแจงจากสํานักงานสกสค. กรณีสมาชิกฝากเงินสดชําระ ใหทางสมาชิกขอ

ใบเสร็จรับเงินจากเจาหนาท่ีการเงินทุกครั้ง หรือสามาถเขาไปตรวจสอบการชําระเงินช.พ.ค.-ช.พ.ส.ไดโดยการกรอก

ขอมูลบัตรประชาชนท่ี http://203.146.208.181/inquiryCpkCps/ ... 

 

การพัฒนางาน 

 ในการปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา(ช.

พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

(ช.พ.ส.)นั้น มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีไปสมัครสมาชิกเปนจํานวนมาก การทํางานจึงตองอยูบนพ้ืนฐาน

ของความละเอียดรอบคอบ และมีความซ่ือสัตยในการปฏิบัติงาน หากเกิดขอผิดพลาดจะทําใหเกิดความเสียหายแก

ตัวผูปฏิบัติงานและหนวยงาน การพัฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมูลการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครู

และบุคลากรทางการศึกษา(ช.พ.ค.) และการนําสงเงินฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส.) เขามาใช จึงเปนการพัฒนางานอยางเปนระบบ เกิดความสะดวกรวดเร็วในการ

ปฏิบัติงาน และไดขอมูลตาง ๆท่ีครบถวน สรางความพึงพอใจใหแกผูปฏิบัติงานและสมาชิก เนื่องจากเกิดความ

ผิดพลาดนอย สามารถตรวจสอบได อีกท้ังผูปฏิบัติงานยังเปนตัวกลางในการประสานงานและเผยแพรขาวสารตาง ๆ

จากสํานักงานสกสค. มาแจงแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของในหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือแจงใหแกสมาชิกใน

หนวยงานนั้น ๆไดทราบ ยังประโยชนและสรางความพึงพอใจแกบุคลากรท่ีเปนสมาชิก รวมถึงใหความรวมมือ

ชวยเหลือในเรื่องตาง ๆกับเจาหนาท่ี สกสค. ทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดีแกมหาวิทยาลัย  
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