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         คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ของบุคลากร
กองคลัง และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อีกทั้งเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจแก่
ข้าราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จึงมีการจัดระบบการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน   จากการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช เพ่ือความมั่นคงในการด ารงชีพและเพ่ิมพูนคุณภาพ ความมั่นคงทางชีวิตของบุคลากรและ
ครอบครัว อันจะส่งผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
        กองทุนเงินทดแทน   เป็นกองทุนที่มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินการจัดการ
สวัสดิการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สร้างความมี เสถียรภาพของฐานะการเงินของ
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 15 (2) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 
ประกอบกับข้อ 11(4) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.
2554 สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ออกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน
พ.ศ. 2551 และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสม เอ้ือประโยชน์แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น และแนวทางปฏิบัติงานจริงที่ผู้จัดท ามี
ประสบการณ์ในงานเกี่ยวกับระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย กองทุนเงินทดแทน พ.ศ.
2551 เป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือ  
           ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เล่มนี้จะเป็นประโยชน์หากมีคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นเอกสารลายลักษณ์
อักษร จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ต่อบุคลากรกองคลังที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในด้านบริหารจัดการ  ด้านงบประมาณ ด้านความมั่นคงในการด ารงชีพ
และเพ่ิมพูนคุณภาพของบุคลากรและครอบครัว ด้านสร้างขวัญและก าลังใจที่ดี และเจ้าหน้าที่ผู้ที่
ปฏิบัติงานใหม่หรือผู้ปฏิบัติงานแทนทราบและเข้าใจกระบวนงานต่าง ๆ ของรายละเอียดกองทุนเงิน
ทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการจัดท าข้อมูลบันทึก
และรายละเอียดต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ    ที่จัดการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล ที่เปิดโอกาสส าหรับประชาชนทั่วไป ตามปณิธาน 
“มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิด  ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่ง
พัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพ่ิมพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษา
ต่อส าหรับทุกคน เพ่ือสนองความต้องการของบุคลากรและสังคมด้วยการจัดระบบการเรียนการสอน
ทางไกล ซึ่งใช้สื่อการสอนทางไปรษณีย์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  สื่อออนไลน์  และวิธีการอ่ืนที่
ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ” และมีพันธกิจ ดังนี้ 1) จัดให้มี
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต  2) วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคคล 
ชุมชน สังคม และประเทศ  3) บริการวิชาการ เพ่ือบูรณาความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศ  4) เรียนรู้ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม  5) พัฒนาองค์กรให้มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล  โดยมีโครงสร้างหน่วยงานภายใน 2 สายงาน คือ สายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ หน่วยงานและสายวิชาการประกอบด้วย 12 สาขาวิชา หน่วยงานสนับสนุนสาย
วิชาการในระดับส านัก/สถาบัน จ านวน 10 ส านัก/สถาบัน  หน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 
15 หน่วยงาน และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.   จ านวน 10 แห่ง   บุคลากรของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ างบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราว
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ จ านวน 2,256 คน  จ าแนกเป็น สายวิชาการ จ านวน 359 คน  สาย
สนับสนุนวิชาการ จ านวน 904 คน  ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
จ านวน 993 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ได้มีนโยบายให้จัดตั้งกองทุนเงินทดแทน  เพ่ือประโยชน์แก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกประเภท  อีกทั้งเป็นการบ ารุงขวัญและ
ก าลังใจแก่ข้าราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย   และลูกจ้างทุกประเภท   จึงได้มีการจัดท าระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2543  เป็นครั้งแรก และได้มีการแก้ไข
ระเบียบดังกล่าว   เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม   ครอบคลุม   เอ้ือประโยชน์กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  จึงได้ออกระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2551 ให้ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป และให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุน
เงินทดแทน พ.ศ. 2543 ฉบับเดิม 

 



          2 

กองทุนเงินทดแทน เป็นกองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านสวัสดิการให้แก่บุคลากร และเป็นการบ ารุงขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างทุกประเภท  และมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการ
สวัสดิการของบุคลากร  อีกท้ังเป็นการสร้างความมีเสถียรภาพฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 
15(2) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2521 ประกอบกับข้อ 11(4) 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.  2554 สภา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการประชุมครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 สภา
มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน  พ.ศ. 2551 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสม  เอ้ือประโยชน์แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนเงินทดแทน มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มีปัญหาเพ่ือหาข้อสรุป
ที่เกี่ยวกับการขอรับค่าทดแทนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในส่วนของ
ผู้รับผลประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน และพิจารณาแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณกองทุน
เงินทดแทนประจ าปี และประมาณการล่วงหน้าในกรอบงบประมาณกองทุนเงินทดแทน และประมาณ
การล่วงหน้า 3 ปี  พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินทดแทน กรณีงบประมาณ
รายจ่ายกองทุนเงินทดแทนไม่เพียงพอรวมถึง กรณีไม่สามารถด าเนินการขอใช้งบประมาณได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ ให้เบิกจ่ายเงินทดแทนจากองทุนเงินทดแทนตามสิทธิ์   
  ในทางปฏิบัติจากการด าเนินงานที่ผ่านมาปรากฏว่า ในส่วนของกองทุนเงินทดแทน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีบุคลากรจ านวนมาก ทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานและบุคลากรที่เข้ารับ
การบรรจุใหม่ ไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯได้จัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ในส่วนของกองทุนเงิน
ทดแทนให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย และไม่ทราบว่า มีสวัสดิการสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 
และไม่ทราบแนวปฏิบัติ กฎ/ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการด าเนินการหรือแนวทางปฏิบัติรวมถึง
ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่
สอดคล้องตรงกัน หรือหากมีข้อสงสัยก็ไม่ทราบว่าจะต้องปรึกษากับหน่วยงานใดที่รับผิดชอบ เนื่องจาก
ปัจจุบันการจัดระบบสวัสดิการสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯมีความหลากหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทุก ๆ หน่วยงานโดยตรง ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรู้ เข้าใจและค านึงถึงความส าคัญและประโยชน์ ของกองทุนเงิน
ทดแทน  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
   ผู้จัดท าคู่มือในฐานะผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานสวัสดิการการบริหารสิทธิประโยชน์  กองทุนเงิน
ทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญ  จึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพ่ือ
ประโยชน์ในอนาคต หากมีการมอบหมายงาน หรือการถ่ายทอดความรู้แนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว 
หากมีคู่มือฯการปฏิบัติงานที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษร โดยแสดงถึงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการ 
แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม  จะเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน     
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ตามขั้นตอน อีกทั้งผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคคลภายนอก หน่วยงานอ่ืนที่ต้องปฏิบัติงานอย่างเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันก็สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารสิทธิประโยชน์
กองทุนเงินทดแทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ถือว่า เป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นทิศทางการปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบและต่อเนื่อง สามารถท าให้การบริหารจัดการ
กองทุนเงินทดแทน ทั้งการสื่อสาร ประสานงาน การบริการ ภายในองค์การมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา
ในการปฏิบัติงานและผู้รับบริการใช้เวลาประสานงานน้อย  มีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์กองทุนเงิน
ทดแทน และเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เก่ียวข้อง 
  

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 1.2.1 เพ่ือให้มีคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารสิทธิประโยชน์ กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ  และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 1.2.2 เพ่ือให้บุคลากรของกองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงิน
ทดแทน รวมถึงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายค่าทดแทนตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราชก าหนดอย่างถูกต้อง     

1.2.3 เพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณกองทุนเงินทดแทนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

1.3 ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 
           คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารสิทธิประโยชน์   กองทุนเงินทดแทน     มหาวิทยาลัย           
สุโขทัยธรรมาธิราชมีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  วัตถุประสงค์ของกองทุนเงินทดแทน  ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2551 หลักเกณฑ์ อัตราการ
เบิกจ่ายตามสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราชเท่านั้น  ซึ่งประกอบด้วย 
 1.3.1 กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเงินทดแทน เพ่ือเป็น
หลักประกันความม่ันคง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 1.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินทดแทนเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย      
สุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2551 ที่ระบุและก าหนดการจ่ายเงินกองทุนและ
ผลประโยชน์เป็นค่าทดแทนในกรณี ที่ (ก) ข้าราชการหรือลูกจ้างเสียชีวิต (ข) ข้าราชการหรือลูกจ้าง
ทุพพลภาพ (ค) ข้าราชการหรือลูกจ้างสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ และ (ง) ข้าราชการ
หรือลูกจ้างได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทน จากกองทุน
เงินทดแทน ประกอบด้วย (ก) ข้าราชการ (ข) ลูกจ้างประจ า (ค) ลูกจ้างชั่วคราว  
 1.3.3 น าหลักเกณฑ์ อัตราการเบิกจ่าย และขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยละเอียดในบทที่ 4  (ใน
หน้าที่ 28) 
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1.4    นิยำมศัพท ์
          คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
มีนิยามศัพท์ที่เก่ียวข้อง  ดังนี้  

“ระเบียบ” หมายถึง ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 
2551 
 “กองทุนเงินทดแทน” หมายถึง กองทุนที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพ่ือสิทธิประโยชน์แก่ข้าราชการ  
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรณีเสียชีวิต 
(กรณีทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะและได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ) เงินทดแทน
ของมหาวิทยาลัย 
 “แบบ ทท.1” หมายถึง แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทน จาก
กองทุนเงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต 
 “แบบ ทท.2” หมายถึง หนังสือขอรับเงินค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน  มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช (กรณีทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
 “แบบ ทท.3” หมายถึง หนังสือขอรับเงินค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน  มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช (กรณีเสียชีวิต) 
 “คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินทดแทน” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที่แต่งตั้ง
โดยสภามหาวิทยาลัย อ านาจหน้าที่ในการและพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่มีปัญหาเพ่ือหาข้อสรุปที่
เกี่ยวกับการขอรับค่าทดแทนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในส่วนของ
ผู้รับผลประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน และพิจารณาแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณกองทุน
เงินทดแทนประจ าปี 
 “ผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์” หมายถึง คู่สมรส บุตรชอบด้วยกฎหมาย บิดา มารดา ผู้ อุปการะ 
หรือผู้ที่อยู่ในอุปการะตามที่กฎหมายก าหนด ตามที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิได้ระบุไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร หรือทายาทตามกฎหมายเฉพาะกรณีที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิไม่ได้ระบุผู้รับ
ผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
 “การปฏิบัติหน้าที่” หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ราชการของมหาวิทยาลัยในระหว่างเวลาราชการ 
และเวลาอ่ืนซึ่งได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากอง หรือเทียบเท่าขึ้นไปให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการ  
 “การสูญเสียอวัยวะ” หมายถึง การสูญเสียหรือเสียหายบางส่วนของร่างกายจนเป็นเหตุให้
สูญเสียความสามารถในการท างาน แต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพ 
 “การสูญเสียสมรรถภาพ” หมายถึง การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการท างาน
ของร่างกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์สิ้นสุดแล้ว 
 “ทุพพลภาพ” หมายถึง การสูญเสียความสามารถในการท างานอย่างถาวรและสิ้นเชิงรวมถึงการ
สูญเสียภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถท างานได้   ทั้งนี้ตามท่ีแพทย์ให้ความเห็นรับรอง 
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรสิทธิประโยชน์ 
         กองทุนเงินทดแทน   มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

1.5.1 กองคลังมีคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน ส าหรับผู้ที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯ สามารถท าหน้าที่แทน เมื่อมีการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันในอนาคต 

1.5.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของบุคลากร/ผู้รับผลประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ที่ ได้รับจากกองทุนเงินทดแทนของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

   1.5.3 เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน การ
จัดการความรู้กองคลัง (KM)  ของกองคลังหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และของบุคลากร 
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       บทท่ี 2 
      วิเครำะห์งำน 

 

           การปฏิบัติงานการบริหารสิทธิประโยขน์กองทุนเงินทดแทน  เป็นภาระงานหนึ่งที่อยู่ในบทบาท   
หน้าที่ความรับผิดชอบของงานบริหารทั่วไป    กองคลัง    ส านักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัย                  
สุโขทัยธรรมาธิราช ในการวิเคราะห์งานเพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงิน
ทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้รับการประเมินจะได้กล่าวถึงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ของกองคลัง อัตราก าลังบุคลากรของกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  หน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
บริหารทั่วไป และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับการประเมิน ดังต่อไปนี้ 

 

2.1  โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของกองคลัง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัย 
      สุโขทัยธรรมำธิรำช (ตำมประกำศทบวงมหำวิทยำลัย วันที่ 1 ธันวำคม 2532) 
           กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2532 ฉบับลง
วันที่ 1 ธันวาคม 2532 และมีส่วนราชการ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/25394 ลงวันที่ 
12 ตุลาคม 2530 เรื่องแบ่งส่วนราชการในส านักงาน ดังแสดงในภาพที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
(ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย วันที่ 1 ธันวาคม 2532) 

 
 
 
 

งำนธุรกำร งำน 
บัญชี 

งำน 
กำรเงิน 

งำน 
เงินรำยได้ 

งำน 
งบประมำณ 

 

กองคลัง 
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2.2  โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของกองคลัง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัย   
      สุโขทัยธรรมำธิรำช (ปัจจุบัน) 
 กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นหน่วยงานในการบริการ
ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และงานบัญชีของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานของกองคลังมีความคล่องตัว 
และสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15(2)  และ  (10)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พ.ศ. 2521  สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563  ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราช ว่าด้วยการด าเนินงานของกองคลัง พ.ศ. 2563 ได้มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานกองคลัง  
ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ออกเป็น 5 งาน ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกองคลัง ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ปัจจุบัน) 

 

2.3  บทบำทหน้ำที่ กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
      (ปัจจุบัน) 

 กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เป็นหน่วยงานกลางในการ
บริการด้านการเงินงบประมาณและการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามระบบการบริหาร
งานแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการรับ-จ่ายเงิน บริหารและ
ควบคุมงบประมาณ การตรวจสอบใบส าคัญและขออนุมัติเบิกจ่าย และการจัดท าบัญชีและรายงาน
การเงินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรับผิดชอบด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 

งำน 
บริหำรทั่วไป 

งำน 
บัญชี 

งำน 
เงินรำยได้ 

งำน 
งบประมำณ 

 

งำน 
กำรเงิน 

กองคลัง 
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1) งำนบริหำรทั่วไป  มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณและธุรการ งานบุคคล งานเลขานุการ 
งานประชุม งานแผนปฏิบัติราชการและค ารับรองการปฏิบัติราชการ งานประกันคุณภาพการศึกษา งาน
การจัดการความรู้ งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน งานแผนยุทธศาสตร์ งานบริหารสิทธิ
ประโยชน์กองทุนเงินทดแทน งานการเงินและงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคารสถานที่และงานผลิต
ส าเนาเอกสาร ให้บริการด้านการอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกกองคลัง 

 

2) งำนกำรเงิน  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ตรวจสอบเอกสารใบส าคัญเงินงบประมาณ และการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  งานจัดท าเงินเดือนลูกจ้างประจ าเงินรายได้
และลูกจ้างรายเดือนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยรวมถึงการหักภาษี ณ ที่จ่าย  งานวางฏีกาเบิกเงิน
งบประมาณแผ่นดินทุกประเภท 
 

    3) งำนบัญชี  มีหน้าที่รับผิดชอบ  จัดท าบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดิน งานจัดท างบการเงิน
ประจ าเดือนและปิดบัญชีประจ าปี งานรวบรวมใบส าคัญคู่จ่ายและเอกสารต่าง ๆ งานบันทึกและจัดท า
บัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยผ่านระบบ GFMIS จัดท าทะเบียนคุม และจัดท างบการเงินประจ าเดือนและ
ประจ าปี งานจัดเก็บใบส าคัญคู่จ่ายและเอกสารต่าง ๆ งานควบคุมดูแลการเบิกจ่ายเงินกองทุน งานจัดท า
รายละเอียดเงินฝากธนาคารและดูแลเงินผลประโยชน์ที่เกิดจากการน าฝากธนาคารหรือจากการลงทุน 
อ่ืน ๆ งานรายงานทางการเงิน รายงานการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ งาน
จัดท าบัญชีต้นทุนของมหาวิทยาลัย 
 

4) งำนเงินรำยได้  มีหน้าที่รับผิดชอบ รับจ่ายเงินสดและเช็ค งานจัดท าข้อมูลเจ้าหนี้เข้าระบบ
โอนจ่ายของธนาคาร งานจัดท าหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย น าส่งกรมสรรพากร งานเบิกจ่ายเงิน
สมทบประกันสังคม งานเบิกจ่ายเงินชดเชยเงินทดรองของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. รับเงินน าส่งคลังจาก
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง งานรับเงินนักศึกษา ณ จุดบริการร่วมครบวงจร (OSS) งานเบิก-จ่าย
และปิดเงินสดหมุนเวียนประจ าวัน งานยืมเงินทดรองจ่าย และจัดท าทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ งาน
เอกสารแทนตัวเงิน   
 

 5) งำนงบประมำณ  มีหน้าที่รับผิดชอบ  งานควบคุมการใช้งบประมาณและการขอกันเงินไว้
เบิกเหลื่อมปี งานจัดท ารายงานการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  ควบคุม
การใช้จ่ายเงินรายได้เงินกองทุนต่าง ๆ และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจัดท ากรอบอัตราก าลัง เพ่ือ
การตั้งงบประมาณประจ าปีของมหาวิทยาลัย  งานจัดท าข้อมูลบริหารเงินรายได้ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย  กรอบการลงทุน  แผนและบริหารการลงทุน การใช้จ่ายเงิน และการหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  จ านวน  4  สถาบัน ได้แก่  1)  บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน อเบอร์ดีน  สแตนดาร์ด  (ประเทศไทย)  จ ากัด  2)  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กสิกรไทย 
จ ากัด  3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ทาลิส  จ ากัด  4) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  กรุงไทย 
จ ากัด  (มหาชน) 
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2.4  โครงสร้ำงกำรบริหำรกองคลัง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช   
      (ปัจจุบัน) 
            ปัจจุบันกองคลังมีโครงสร้างการบริหารที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการตามบทบาทหน้าที่หลัก  
ด้านการเงินการคลังของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับของรองอธิการบดี ฝ่าย
การเงินและทรัพย์สิน และมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้อ านวยการกอง และมีหัวหน้างาน 5 งาน ดังแสดง ใน
ภาพที่  3 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  โครงสร้างการบริหารกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2.5  โครงสร้ำงอัตรำก ำลังกองคลัง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มีบุคลากรประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รวม 68  อัตรา จ าแนกเป็นข้าราชการจ านวน 18  อัตรา
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 13  อัตรา ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ จ านวน 23 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน จ านวน 14 อัตรา  ดังแสดงในตารางที่ 1  (หน้าที่ 10)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิกำรบดี 
ฝ่ำยกำรเงินและทรัพย์สิน 

 

หัวหน้ำงำน 
บริหำรทั่วไป 

หัวหน้ำงำน 
บัญชี 

หัวหน้ำงำน 
กำรเงิน 

หัวหน้ำงำน 
เงินรำยได้ 

หัวหน้ำงำน 
งบประมำณ 

ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
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        ตำรำงท่ี 1  จ านวนอัตราก าลังกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี จ าแนกตามงานที่สังกัด ประเภทและวุฒิ 
                       การศึกษา ปี 2563 

 

 
ชื่องำน 

ประเภท/วุฒิกำรศึกษำ  
 

ข้ำรำชกำร 
พนักงำน

มหำวิทยำลัย 
ลูกจ้ำงประจ ำเงิน

รำยได้ 
ลูกจ้ำงชั่วครำว 

รำยเดือน 

 

รวม 

 ป.ตร ี ปวส  ป.ตร ี ปวส  ป.ตร ี ปวส.  ป.ตร ี ปวส  ป.ตร ี ปวส. 

ผู้อ ำนวยกำร  1 -  - -  -   - -  1  
งำนบริหำรทั่วไป  2 1  - -  - 2  - 3  2 6 
งำนบัญชี  1 -  5 -  - 4  - -  6 4 
งำนกำรเงิน  2 3  3 -  - 7  - 4  5 14 
งำนเงินรำยได้  3 3  3 -  - 7  - 7  6 17 
งำนงบประมำณ  2 -  2 -  - 3  - -  4 3 

รวม  11 7  13 -  - 23  - 14  24 45 

ข้อมูล  ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 
 

 นอกจากนี้จ านวนอัตราก าลังของกองคลัง หากจ าแนกตามต าแหน่งงาน ประกอบด้วย 
นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน  23 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร จ านวน 6 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี จ านวน  23  อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน จ านวน 14 อัตรา ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตำรำงท่ี 2  จ านวนอัตราก าลังกองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  จ าแนกตามต าแหน่งงาน ปี 2563 
 

ต ำแหน่ง 
 

ข้ำรำชกำร 

 

พนักงำน
มหำวิทยำลัย 

ลูกจ้ำง 
ประจ ำเงิน

รำยได้ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว
รำยเดือน 

 
รวม 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 2  - - - 2  
ผู้ปฏิบัตงิานบริหาร 6  - - -  6 
นักวิชาการเงินและบัญช ี 10  13   -  23  
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานการเงินและบัญชี - - 23 -  23  
ลูกจ้างชัว่คราวรายเดือน - - - 14 14 

รวม 18 13 23 14 68 
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2.6  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำนบริหำรทั่วไป  กองคลัง  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
      มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช 
 งานบริหารทั่วไป กองคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบ งานสารบรรณและธุรการ  งานบุคคล  งานเลขานุการ  งานประชุม  งานแผน
ยุทธศาสตร์  งานแผนปฏิบัติราชการและค ารับรองการปฏิบัติราชการ  งานประกันคุณภาพการศึกษา  
งานการจัดการความรู้  งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  งานบริหารสิทธิประโยชน์กองทุน
เงินทดแทน  งานบริหารการเงนิและงบประมาณของกองคลัง  งานพัสดุ  งานอาคารสถานที่และงานผลิต
ส าเนาเอกสาร ให้บริการด้านการอ านวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกกองคลัง 
 

2.7  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 นางกชพรรณ ผลศรัทธา (ผู้จัดท าคู่มือฯ) ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 1339  มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
จ านวน  7  ชิ้นงาน  ดังนี้  

ชิ้นงานที่ 1 งานจัดท าแผนและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกองคลัง            
ชิ้นงานที่ 2 งานค ารับรองการการปฏิบัติราชการของกองคลัง 
ชิ้นงานที่ 3 งานแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองคลัง 
ชิ้นงานที่ 4 งานการจัดการความรู้ของกองคลัง 
ชิ้นงานที่ 5 งานประกันคุณภาพการศึกษาของกองคลัง 
ชิ้นงานที่ 6 งานประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
ชิ้นงานที่ 7 งานบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 มีรายละเอียดหน้าที่  ดังนี้ 
 

2.7.1 งำนจัดท ำแผนและงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของกองคลัง   มีหน้าที่ 
ดังนี้ 

2.7.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบตัวชี้วัดในภาพรวมโดยมีการถ่ายทอดจากแผนปฏิบัติ
ราชการระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดในแผนปฏิบัติราชการของกองคลัง    

2.7.1.2 จัดประชุมกองคลังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และกรอบค าของบประมาณ 

2.7.1.3 จัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค าของบประมาณประจ าปีส่งกอง
แผนงานตามเวลาที่ก าหนด 

2.7.1.4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ 3 มิติ รายงาน
บันทึก-ปรับปรุงผลที่ได้ของข้อมูลการด าเนินงาน ผ่านระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน (AEDT04) 
ของกองคลังทุกเดือน 
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2.7.1.5 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการประเมิน
ความส าเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานกองคลัง และรายงานผลการ
ด าเนินงานในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ปีละ 3 ครั้ง ได้แก่ รอบ  6 เดือน รอบ  9 เดือน และ
รอบ 12 เดือนผ่านระบบ e-Performance  ของมหาวิทยาลัยฯพร้อมแนบเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 

2.7.1.6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของกองคลังให้เป็นไปตามแผนการ
จัดสรรงบประมาณหน่วยงาน โดยการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการกองคลัง และจัดให้กอง
แผนงานทุกเดือน 

 

2.7.2 งำนค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของกองคลัง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
  2.7.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของกองคลังที่
ถ่ายทอดมาจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประกอบด้วย ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่
ถ่ายทอดสู่ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี และตัวชี้วัดกลางที่กองแผนงานก าหนดด้วย  Balanced 
Scorecard (BSC) ไปสู่การปฏิบัติ ทั้ง 4 มิติ คือ มิติที่ 1 มิติประสิทธิผล มิติที่ 2 มิติคุณภาพ มิติที่ 3 มิติ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 มิติการพัฒนาองค์กร   

2.7.2.2 จัดประชุมและก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ในค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการกองคลัง   

  2.7.2.3 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีละ 3 ครั้ง 
ได้แก่ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ผ่านระบบ e-Performance พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานอ้างอิง ทั้งระบบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และถูกต้องครบถ้วน 
 

2.7.3 งำนบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของกองคลัง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
2.7.3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ

มหาวิทยาลัย ที่เชื่อมโยงและถ่ายทอดลงสู่แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองคลัง
อย่างเป็นระบบ 

2.7.3.2 จัดประชุมกองคลังและก าหนดผู้รับผิดชอบและแต่ละตัวชี้วัด ในแผนบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกองคลัง (แบบ บสน.1) 

2.7.3.3 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (แบบ บสน.2)  ปีละ 3 ครั้ง ได้แก่ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และรอบ 12 เดือน พร้อมจัดวาง
ระบบควบคุมภายในที่ดี    รายงานในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของกองคลัง    ผ่านระบบ e-
Performance  พร้อมทั้งแนบหลักฐานอ้างอิง  
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2.7.4 งำนกำรจัดกำรกำรควำมรู้ของกองคลัง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
2.7.4.1 ศึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบเกณฑ์การด าเนินงานในแต่ละปีซึ่งอาจจะมีการ

ปรับเปลี่ยนเกณฑ์  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นความรู้ที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างาน
ของกองคลัง   

2.7.4.2 จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 5 ปี และแผนการจัดการความรู้ประจ าปีของกองคลังและก าหนด
ผู้รับผิดชอบ 

2.7.4.3 ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนที่ก าหนด 

2.7.4.4 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) การจัดการความรู้ของกองคลัง ตามตัว
บ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การการเรียนรู้ ผ่านระบบ CHE QA Online  ตามท่ีศูนย์ประสานงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาก าหนด และรายงานในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ปีละ 3 ครั้ง 
ได้แก่ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน ผ่านระบบ e-Performance พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานอ้างอิง   
 

2.7.5 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของกองคลัง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
2.7.5.1 ศึกษา วิเคราะห์และท าความเข้าใจเกณฑ์ตามคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประจ าปีการศึกษาที่
ก าหนดบนเว็บไซต์ของศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา  

2.7.5.2 จัดประชุมท างานการประกันคุณภาพการศึกษากองคลัง ก าหนดผู้รับผิดชอบ
แต่ละตัวบ่งชี้ตามค าสั่งคณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานกองคลังประจ าปีการศึกษา 

2.7.5.3 ติดตามความก้าวหน้าทุกตัวบ่งชี้ รวบรวมรายงานและจัดท ารายงานกา ร
ประเมินตนเอง (SAR) จัดส่งศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 5 เล่ม 

2.7.5.4 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านระบบ CHE QA 
Online ของหน่วยงานสนับสนุน พร้อมทั้งแนบหลักฐานอ้างอิง 

2.7.5.5 แจ้งรายชื่อผู้ประเมิน และก าหนดวันรับประเมินของกองคลัง เข้ารับการ
สัมภาษณ์ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง/
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 

2.7.5.6 จัดหาเอกสาร/หลักฐานเพ่ิมเติมกรณีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับกอง/หน่วยงานในส านักงานอธิการบดีขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2.7.5.7 เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินด้วยวาจาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับกอง/หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี 
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2.7.5.8 จัดท าหนังสือและเวียนแจ้งผลการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา พร้อม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับกอง/หน่วยงานในส านักงาน
อธิการบดี  เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางปรับปรุงเพ่ือจัดท าแผนยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาของกอง
คลังในปีต่อไป เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรประกันคุณภาพการศึกษา PDCA 
 

 2.7.6 งำนประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยได้และทรัพย์สิน  มีหน้าที ่ ดังนี้ 
2.7.6.1 ศึกษา ขอบเขต บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และ

ทรัพย์สิน เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ก าหนด 

2.7.6.2 แจ้งเรื่องก าหนดวันการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน
ให้ทุกหน่วยงานจองห้องประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินในการ
ประชุมครั้งดังกล่าว 

2.7.6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของเอกสารที่หน่วยงานน าเรื่องเสนอ
ต่อที่ประชุมว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินหรือไม่ 
เช่น กรณีหน่วยงานน าเสนอร่างระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ต้องผ่านความเห็นชอบจากนิติกร หน่วยงาน
ขออนุมัติงบกลางจากมหาวิทยาลัย ต้องน าเสนอกองแผนงานวิเคราะห์ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สินพิจารณา เป็นต้น 

2.7.6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของเรื่องที่หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2561 น าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมตามแบบฟอร์ม (กง.01-กง.03) ตามท่ีก าหนด (เพ่ือพิจารณา/ทราบ) 
ก่อนจัดเข้าวาระ 
   2.7.6.5 จัดท าเอกสารประกอบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และ
ทรัพย์สิน รวบรวมและจัดท าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้   

2.7.6.6 จัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่น าเสนอวาระ  เข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมการ 
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน เพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่คณะกรรมการมีประเด็นสอบถาม 

2.7.6.7 จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน โดย
บันทึกสรุปประเด็นการอภิปรายของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน และผู้ที่ให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมการในการอภิปรายและจดสรุป กรณีมติยังไม่รับรองจากที่ประชุม เพ่ือให้รายงานการประชุม
ถูกต้อง สามารถแจ้งมติหน่วยงานต่าง ๆ น าไปอ้างอิงและด าเนินการต่อไป จัดท าข้อเสนอ/ข้อสังเกต ของ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินอย่างละเอียด ถูกต้อง และครบถ้วนทุกระเบียบวาระในการ
ประชุมในแต่ละครั้ง 

2.7.6.8 จัดท าหนังสือขออนุมัติยืมเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้
และทรัพย์สินก่อนการประชุม และด าเนินการชดใช้เงินยืมเมื่อมีการประชุมแล้วเสร็จ โดยมีหลักฐาน
รายละเอียด ได้แก่ รายนามเข้าร่วมประชุม รายงานการประชุมครั้งที่มีการยืมเงินค่าเบี้ยประชุมทุกครั้ง 
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2.7.6.9 จัดท าหนังสือถึงผู้จัดการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมขอความอนุเคราะห์อาหาร
ว่าง อาหารกลางวันให้กับคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 

2.7.6.10 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินที่ผ่านการ
รับรองจากท่ีประชุมฯ (หน่วยงานต่าง ๆ ที่น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา) 

2.7.6.11 ให้ค าปรึกษา   ข้อแนะน ากับหน่วยงาน   ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ที่เสนอเรื่อง
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 

2.7.6.12 ติดตามรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และ
ทรัพย์สิน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ต่อสภามหาวิทยาลัย 

 

2.7.7 งำนบริหำรสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  มี
หน้าที่  ดังนี้ 
  2.7.7.1 ส ารวจ    ตรวจสอบ   และวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกประเภท และมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ส าหรับกองทุนเงินทดแทน 

2.7.7.2 ศึกษาวิเคราะห์รายละเอียด แนวทาง และหลักเกณฑ์อัตราต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2551 

2.7.7.3 ส ารวจบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกประเภท 
จัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน กรณีข้าราชการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้างเสียชีวิต (แบบ ทท.1) แบบขอรับเงินค่าทดแทน กองทุนเงิน
ทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรณีทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะและได้ รับบาดเจ็บอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ)  (แบบ ทท.2)  และแบบขอรับเงินค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรณีเสียชีวิต) (แบบ ทท.3) 

2.7.7.4 จัดท าหนังสือเวียนแจ้งแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่า
ทดแทน กองทุนเงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต (แบบ
ทท.1) แบบขอรับเงินค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรณีทุพพลภาพ
สูญเสียอวัยวะและได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการ)  (แบบ ทท.2)  และแบบขอรับเงินค่า
ทดแทน กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรณีเสียชีวิต) (แบบ ทท.3)  ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  http://eservice .stou.ac.th    สารสนเทศหน่วยงานกองคลัง   
ส านักงานอธิการบดี     เลือกหัวข้อแบบฟอร์ม     แบบ ทท.1,  แบบ  ทท.2,  แบบ ทท.3  

2.7.7.5 ตรวจสอบแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทน กองทุน
เงินทดแทน ในส่วนของรายละเอียดเนื้อหาแบบหนังสือมีความถูกต้องและครบถ้วน 

2.7.7.6 บันทึกข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่
กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้รับผลประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบฯ 3 มิติ จัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นและการประมวลผลของบุคลากร 

http://eservice/
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2.7.7.7 จัดเก็บหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทน   กองทุนเงิน
ทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต (แบบ ทท.1) โดยแยกตาม
หน่วยงาน และหมวดหมู่ อย่างเป็นระบบ 

2.7.7.8 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเบิกจ่ายค่าทดแทน อัตราค่าทดแทน
ผลประโยชน์ กองทุนเงินทดแทน ให้กับบุคลากรผู้ขอรับผลประโยชน์ถูกต้อง ครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด  

 

2.7.8 งำนที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย 
2.7.8.1 ผู้ช่วยเลขานุการจัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 

ธิราช  ด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบเกี่ยวกับข้อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศที่เกี่ยวกับ
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
                  2.7.8.2 ผู้ช่วยคณะท างานปรับปรุงระเบียบ/ประกาศ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
ธิราชที่เก่ียวข้องกับฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน 
         2.7.8.3 ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินงานโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2.7.8.4 คณะท างานวางระบบศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. 
         2.7.8.5 กรรมการเก็บรักษาเงินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2.7.8.6 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
2.7.8.7 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและก าหนดราคากลาง 

         2.7.8.8 ผู้ช่วยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
        2.7.8.9 คณะท างานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  2.7.8.10 ผู้ท างานรับเงินกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

2.8   คุณลักษณะของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนกำรจัดประชุม 
   งานบริหารทั่วไป  กองคลัง  มีภารกิจที่หลากหลายทั้งงานด้านบริการด้านการเงิน ส่งเสริมและ
สนับสนุน และประสานงานอ านวยความสะดวกให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน และรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน เพ่ือได้ความรู้ ข้อเสนอแนะ ข้อบังคับระเบียบประกาศ 
และแนวปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การน าเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่
น าเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน เช่น อัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ระเบียบ 
ประกาศ ที่หน่วยงานต่าง ๆ น าเสนอและเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากร  ซึ่งปฏิบัติงานการจัดประชุมจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ใน
ส่วนของข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และทักษะต่าง ๆ ในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระก่อน
น าเสนอต่อคณะกรรมการ การจดรายงานการประชุม  รวมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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 เพ่ือให้การปฏิบัติงานการประชุมส าเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ภายใต้ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และวัตถุประสงค์ของการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะเฉพาะ  ดังต่อไปนี้  
 1. มีความรู้ในส่วนของอ านาจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงิน
รายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการ
บริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกองทุน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2563 ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนและ
งบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2563  และระเบียบ ประกาศต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี  สามารถให้ข้อมูล ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
 3. มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ ประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง 
 4. มีความคิดเป็นระบบ และมีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 5. ศึกษากฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่ในการคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินอย่างถูกต้องและ
แม่นย า รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 6. เป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 
 7. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน    เนื่องจากเป็นงานบริการที่เกี่ยวข้องหน่วยงาน
ต่าง ๆ และเป็นเรื่องในส่วนของการเงิน การคลังของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

8. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน และมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ 
และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
    9. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุง/พัฒนางาน 

10. มีทักษะในการน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่คณะ
กรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่น าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

11. มีความรู้ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถ
ในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน เนื่องจากลักษณะงานมีความซับซ้อนเกี่ยวกับ
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ ประเด็นมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินใน
เรื่องต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็นต้องเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และตรงประเด็น 
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12. มีความรู้  และศึกษาข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  เพ่ือน ามาใช้ในการพิจารณากรณี
หน่วยงานน าเสนอท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติ เช่น การขออนุมัติอัตราเรียกเก็บ อัตราค่าใช้จ่าย การขอความ
เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบ (ร่าง) ประกาศ  ผู้รับผิดชอบต้องกลั่นกรอง ตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้น
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
 13. มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ภายใต้เกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ
ทีเ่กี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
เสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
 14. มีการติดตามงานจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงในประเด็นที่หน่วยงานน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่น าเสนอเรื่องต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
 15. ให้ความส าคัญและใส่ใจในการติดต่อสอบถามประเด็นปัญหา ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและ
ข้อสังเกต เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การน าเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน และศึกษาหาแนวทางแก้ไข 
หรือสรุปประเด็นของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินพิจารณาแนวทางการแก้ไขตามล าดับ 
 16. ศึกษาหาแนวทางการปฏิบัติงานใหม่ ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงที่ปฏิบัติ งาน เพ่ือให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับสภาพการท างานของสังคมปัจจุบัน โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดท าฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลการจัดเก็บระเบียบวาระของคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน 
ปฏิทิน และแนวปฏิบัติการน าเสนอคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน  รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน   เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  และผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
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        บทท่ี  3 
       องค์ประกอบของระบบงำน 

 

         คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มีองค์ประกอบการปฏิบัติงานการจัดท าคู่มือฯเพ่ือสิทธิประโยชน์ในการเบิกจ่ายค่าทดแทน  กองทุนเงิน
ทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรณีผู้ขอรับผลประโยชน์  มีการก าหนดแบบหนังสือแสดง
เจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต  เพ่ือการบริการและการอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรใน
สิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างเป็นระบบ และเอ้ือ
ประโยชน์ในการกรอกรายละเอียดข้อมูล  เพ่ือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่
ในมหาวิทยาลัย  หลังจากที่มีค าสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และเพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติในอนาคต ดั งนั้น กองทุนเงินทดแทนมีขั้นตอนมีแนวปฏิบัติที่
สอดคล้องต่อเนื่องกัน  จึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพได้  สิ่งส าคัญบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลดังกล่าวด้วยตนเอง   โดยมีองค์ประกอบ
ของระบบงานการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ดังแสดงใน
ภาพที่ 4  (หน้าที่ 20)  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



          20 

 
                                                                            

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4  องค์ประกอบของระบบงานบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  ปัจจัยน ำเข้ำ         

(Input) 
กระบวนกำร 
(Process) 

ผลผลิต         
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

ผลกระทบ 
(Impact) 

 ข้อมูลบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมา- 
ธิราช 
 ระเบียบฯ  
ว่าด้วย กองทุน
เงินทดแทน  
พ.ศ. 2551       
 แบบหนังสือ
แสดงเจตนา  
ระบุตัวผู้รับ
ผลประโยชน์ 
ค่าทดแทนจาก
กองทุนเงิน
ทดแทน กรณี
ข้าราชการ 
พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา 
หรือลูกจ้าง 
เสียชีวิต  
(แบบ ทท.1)                                
 แบบหนังสือ
ขอรับค่าทดแทน 
(กรณีทุพพลภาพ 
สูญเสียอวัยวะ
และได้รับบาดเจ็บ
อันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติ
ราชการ  
(แบบ ทท.2) 
 แบบหนังสือ
ขอรับค่าทดแทน 
(กรณีเสียชีวิต)  
(แบบ ทท.3) 

กระบวนการ
บริหารสิทธิ
ประโยชน์กองทุน
เงินทดแทน
มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมา- 
ธิราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวน
บุคลากรทีไ่ด้รบั
ค่าทดแทน
ประจ าปี
งบประมาณ
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด 
 รายงาน
สรุปผลการ
เบิกจ่ายค่า
ทดแทน กองทุน
เงินทดแทน 
ประจ าปี
งบประมาณ 
(ข้อมูลย้อนหลัง 
5 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กองทรัพยากร
บุคคลสามารถน า
คู่มือฯไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการ
วางแผนเพื่อจัด
กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ
ให้มีสุขภาพท่ีดีขึ้น  
ลดอัตราการ
เสียชีวิตของ
บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร้อยละบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ
มีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
 ร้อยละการ
ทุพพลภาพ 
สูญเสียอวัยวะและ
ได้รับบาดเจบ็อัน
เนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงาน และ
เสียชีวิตบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ
ลดน้อยลงเมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่าน
มาตรงกับความ
ต้องการของ

มหาวิทยาลยัฯ 
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            องค์ประกอบของการจัดท าคู่มือการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน  มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  มีการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยองค์ประกอบขั้นตอน แนวปฏิบัติงานของระบบงานเพ่ือ
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

3.1 ปัจจัยน ำเข้ำ (Input)  
 ในการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีปัจจัยหรือ
ข้อมูลส าคัญท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินงาน ผู้ปฏิบัติงานฯจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้  
 

3.1.1  ข้อมูลบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  
 การปฏิบัติงานบริหารกองทุนเงินทดแทนตามวัตถุประสงค์ของกองทุน เริ่มจากจะต้องส ารวจ
จ านวนบุคลากรและการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท จากฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล  กองทรัพยากรบุคคล  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลของจ านวนบุคลากรแต่ละประเภทที่มีสิทธิประโยชน์กองทุนเงิน
ทดแทน เนื่องจากอัตราค่าทดแทนของบุคลากรแต่ละประเภทจะมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่แตกต่างกัน  
 

3.1.2  ระเบียบมหำวทิยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ว่ำด้วยกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2551  
ศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงินค่าทดแทน พ.ศ. 2551 เพ่ือให้

เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในส่วนรายละเอียดของหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่าย ตามประเภทของ
บุคลากร เพ่ือให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วนในส่วนผู้รับผลประโยชน์ของเงินทดแทน ในกรณีต่าง ๆ โดย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะค านึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับค่าทดแทน  หากบุคลากรได้รับผลกระทบ
ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

3.1.3  แบบหนังสือแสดงเจตนำระบุผู้รับผลประโยชน์   (แบบ ทท.1 )   แบบหนังสือรับค่ำ
ทดแทนกรณีทุพพลภำพ สูญเสียอวัยวะและได้รับบำดเจ็บอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร
(แบบ ทท.2)  และแบบหนังสือรับค่ำทดแทนกรณีเสียชีวิต (แบบ ทท.3) 
 ศึกษาข้อมูลแบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับผลประโยชน์ เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ
สามารถให้ค าปรึกษา แนะน าแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือเป็นการอ านวยความ
สะดวกส าหรับการกรอกข้อมูลรายละเอียด   ในแบบหนังสือแสดงเจตนาในแต่ละกรณีของบุคลากรที่
ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกประเภทกรณีทุพพลภาพ  สูญเสียอวัยวะและได้รับ
บาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และแบบหนังสือรับค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต  
 

3.2   กระบวนกำร (Process) 
 กระบวนการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพ่ือให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของกองคลัง และผู้ปฏิบัติงานแทนสามารถศึกษารายละเอียดได้ 
รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกประเภทใช้เป็นข้อมูลประกอบส าหรับ
การขอรับผลประโยชน์ค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    
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 3.2.1 วำงแผน    ส ำรวจ    ตรวจสอบ    และวิเครำะห์ข้อมูลบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชทุกประเภท จัดท ำแบบหนังสือแสดงเจตนำผู้รับผลประโยชน์ค่ำ
ทดแทน กองทุนเงินทดแทนเวียนแจ้งทุกหน่วยงำนให้บุคลำกรกรอกข้อมูล ตำมแบบหนังสือแสดง
เจตนำระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่ำทดแทน กองทุนเงินทดแทน 
 วางแผน    ส า รวจ    ตรวจสอบ   และวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลบุ คลากรที่ ปฏิบั ติ ง าน ใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกประเภท  จากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศงานทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เพ่ือให้ทราบข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วงอายุใด  เพศใด   มีจ านวนมากที่สุด  เพ่ือการจัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ลดอัตราการเสียชีวิตของบุคลากร  และมีการพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบฟอร์มแสดงเจตนาผู้รับผลประโยชน์เงินทดแทนให้ทันสมัย และข้อมูลครบถ้วน  
 

3.2.2 ตรวจสอบแบบหนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ที่บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช กรอกรำยละเอียดถูกต้องครบถ้วน 
 ตรวจสอบแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ รวมถึงรายละเอียดแต่ละข้อในส่วน
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามที่กรอกรายละเอียดในแบบหนังสือ
แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต (แบบ ทท.1) ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
 

3.2.3 บันทึกข้อมูลรำยละเอียดผ่ำนระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงินและบัญชีกองทุน โดย
เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิติจัดเก็บเป็นฐำนข้อมูล และประมวลผลของบุคลำกร 
 ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ท าการบันทึกข้อมูล
รายละเอียดบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพ่ือเป็นสมาชิกกองทุนเงินทดแทน
ผ่านระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ส าหรับ
การสืบค้นจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพ่ือความสะดวก  รวดเร็วต่อการค้นหาในส่วนของรายชื่อสมาชิก
กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยบันทึกจัดท าสารสนเทศบุคลากรโดยจ าแนก
ประเภทบุคลากรที่ได้รับผลประโยชน์ตามกลุ่ม สายสาขาวิชา กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ 
 

บุคลำกรมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จ ำแนกตำมสำยงำน เพศ ช่วงอำยุ 

 

ภาพที่ 5 บุคลากรจ าแนกตามสายงาน  เพศ  ช่วงอายุ 
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บุคลำกรมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  จ ำแนกตำมอำยุ และอำยุรำชกำร 
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   ภำพที่ 6  (ต่อ) บุคลำกรมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  จ ำแนกตำมอำยุ และอำยุรำชกำร 
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   ภำพที่ 6  (ต่อ) บุคลำกรมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  จ ำแนกตำมอำยุ และอำยุรำชกำร 

 

 
 

ภาพที่ 6 บุคลากรจ าแนกตามอายุ  และอายุราชการ 

แหล่งที่มา : http://lcs.stou.ac.th/personnel/index.aspx.  ระบบสารสนเทศ   
เพ่ืองานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยสุโขทัยะรรมาธิราช 

 

3.2.4   ตรวจสอบกำรแสดงเจตนำขอรับค่ำทดแทนของผู้รับผลประโยชน์   กองทุนเงิน
ทดแทน 

 ตรวจสอบรายละเอียดบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่แสดงเจตนา
ขอรับผลประโยชน์ค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน  ซึ่งการขอรับค่าทดแทน แยกออกเป็น 2 กรณี  ดังนี้ 
  กรณีที่ 1 ทุพพลภำพ สูญเสียอวัยวะและได้รับบำดเจ็บอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร  ให้ผู้ที่สูญเสียอวัยวะและได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  แสดง
เจตนาขอรับค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน  พ.ศ.2551  
 

  กรณีที่ 2 เสียชีวิต  ให้ผู้มีรายชื่อในแบบหนังสือแสดงเจตนาเป็นผู้รับผลประโยชน์ ตาม
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน (แบบ ทท.1) แสดง
ตัวตนพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับผลประโยชน์ค่าทดแทน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
อัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2551   
 

 การตรวจสอบความถูกต้องในแบบหนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต (แบบ ทท.1) 
และในระบบฯ 3 มิติ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ เช่น บุคลากรที่สังกัดหน่วยงานใด อายุ
เท่าใด เพ่ือให้ทราบช่วงอายุที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต 

http://lcs.stou.ac.th/personnel/index.aspx.%20%20ระบบ
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3.2.5 กำรเบิกจ่ำยค่ำทดแทนกองทุนเงินทดแทน กรณีทุพพลภำพ สูญเสียอวัยวะและได้รับ
บำดเจ็บอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และกรณี  เสียชีวิต กองทุนเงิน
ทดแทน เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ว่ำด้วยกองทุนเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2551 

หลังจากที่ผู้ขอรับผลประโยชน์ตามที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
แสดงเจตนาขอรับผลประโยชน์ต้องให้ความส าคัญในการตรวจสอบเอกสารที่แสดงเจตนาเป็นบุคคล
เดียวกัน และวิเคราะห์การจ าแนกประเภท หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายแต่ละกรณี  โดยศึกษารายละเอียด
ในส่วนหลักเกณฑ์ และอัตราการเบิกจ่ายค่าทดแทนกรณีที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับเหตุกรณีทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะและได้รับบาดเจ็บ อัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือกรณีเสียชีวิต เมื่อผู้ขอรับผลประโยชน์แสดงเจตนาและได้
จัดส่งเอกสารแบบขอรับเงินค่าทดแทน ทท.2 หรือ ทท.3 (กรณีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
เสียชีวิต จะต้องยื่นแบบ ทท.1 และ ทท.3  ฉบับจริงควบคู่กัน)  ส่งให้กองคลังตรวจสอบให้เรียบร้อย จึง
จะสามารถติดต่อขอรับค่าทดแทน โดยอัตราค่าทดแทนผลประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 
2551  ผู้รับผลประโยชน์สามารถติดต่อขอรับค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน  ได้ที่งานเงินรายได้กอง
คลัง  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งทั้งนี้  ได้ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่า
ทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์นับจากวันที่กองคลังรับเรื่องและมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน  ภำยใน 15 
วันท ำกำร  กำรเบิกจ่ำยค่ำทดแทน   

 

3.3 ผลผลิต (Output) 
 การบริการสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ตาม
กระบวนการปฏิบัติงานจะจัดท ารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนทดแทน จ าแนกตามลักษณะของ
บุคลากรที่มีสิทธิ คือ กรณีทุพพลภาพสูญเสียอวัยวะและได้รับบาดเจ็บ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือกรณีเสียชีวิต  ที่จะได้รับผลประโยชน์ค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน  

 

3.4 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ได้มีการสรุปผลรายงานการเบิกจ่ายค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน  ส าหรับประโยชน์ในการ
บริหารจัดการวางแผนบริหารวงเงินให้เพียงพอ  และกองทรัพยากรบุคคลสามารถวางแผนจัดกิจกรรม/
โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นการลดอัตราการเสียชีวิตของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปีต่อ ๆ ไป  ดังตัวอย่างแสดงในตารางที ่ 3  ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี   3  จ านวนการบุคลากรที่ได้รับเงินผลประโยชน์จากกองทุนทดแทน จ าแนกตามปีงบประมาณ  
                 พ.ศ.2558 - 2562 (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) (กรณีเสียชีวิต)  
 
 

ปีงบประมำณ 
 

กองทุนเงินทดแทน 
 

จ ำนวนบุคลำกร
ที่ใช้สิทธ ิ

งบประมำณที่
ได้รับจดัสรร 

(แผน) 

 

เบิกจ่ำยจริง 
(ผล) 

 

ร้อยละ 
กำรเบิกจ่ำย 

ปีงบประมาณ 2558 
(1 ต.ค.2558-30 ก.ย. 2559) 

 

4 ราย 
 

2,800,000.00 
 

800,000.00 

 

28.57 

ปีงบประมาณ 2559 
(1 ต.ค.2559-30 ก.ย.2560) 

 

2 ราย 
 

2,800,000.00 
 

361,500.00 

 

12.91 

ปีงบประมาณ 2560 
(1 ต.ค.2560-30 ก.ย.2561) 

 

6 ราย 
 

2,750,000.00 
 

1,700,000.00 
 

61.82 

ปีงบประมาณ 2561 
(1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562) 

 

4 ราย 
 

2,800,000.00 
 

950,000.00 
 

33.93 

ปีงบประมาณ 2562 
(1 ต.ค.2562-30 ก.ย.2563) 

 

8 ราย 
 

2,800,000.00 
 

2,470,000.00 
 

88.21 

 

3.5 ผลกระทบ (Impact) 
 ร้อยละจ านวนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่ทุพพลภาพ 
สูญเสียอวัยวะ  ได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเสียชีวิต  มีอัตราลดน้อยลง
เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา 
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         บทท่ี  4 
       ขั้นตอน  วิธีปฏบิัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 

 

     ในการจัดท าคู่ มื อการปฏิบัติ ง านการบริหารสิทธิประโยชน์ กองทุนเงินทดแทน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    เพ่ือเป็นการเผยแพร่ขั้นตอน   และอ านวยความสะดวกให้กับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หน่วยงานภายนอก  รวมถึงสมาชิกใน
ครอบครัวของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่ได้รับผลประโยชน์ค่าทดแทน 
กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในบางขั้นตอนจะต้องประสานงานกับหน่วยงาน
ภายใน และหน่วยงานภายนอก รวมถึงตัวบุคคลเพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงาน
ก าหนด   อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจในรายละเอียดที่สอดคล้องตรงกัน หรือแนวปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบ โดยมีหลักเกณฑ์  
กระบวนการระเบียบ  อัตราค่าทดแทน ดังนั้น เพ่ือให้มีความเข้าใจคู่มืออย่างถูกต้อง จึงได้ก าหนด
ขั้นตอน  วิธีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย  5  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 วางแผน    ส ารวจ    ตรวจสอบ    และวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกประเภท จัดท าแบบหนังสือแสดงเจตนาผู้รับ
ผลประโยชน์ค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทนเวียนแจ้งทุกหน่วยงานให้บุคลากรกรอกข้อมูล ตามแบบ
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน 
  ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรายละเอียดการกรอกข้อมูลตามแบบหนังสือแสดงเจตนา
ผู้รับผลประโยชน์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดสมาชิกกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน  โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
  ขั้นตอนที่ 4 การแสดงเจตนาขอรับค่าทดแทนของผู้รับผลประโยชน์  กองทุนเงิน
ทดแทน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  ขั้นตอนที่ 5 การเบิกจ่ายค่าทดแทน  หลักเกณฑ์  อัตราค่าทดแทนผลประโยชน์ กองทุน
เงินทดแทน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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4.1  แผนผังกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) กำรบริหำรสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน 
 

                                 ขั้นตอนกำรบริหำรสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน 
 
 

 
                       
 

                                                       
  

 
 
 

   
  
 
                                                                               
                                                                                                        

บันทึกข้อมูลรำยละเอียดข้อมูลบคุลำกรผ่ำนระบบฯ 3 มิติ เพ่ือจัดเก็บเป็นฐำนข้อมลู 
ของบุคลำกร และเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบคน้ 

                                   
จัดเก็บ แบบ ทท.1 เข้ำแฟ้มเป็นหลักฐำนอย่ำงเป็นระบบ/หมวดหมู่ 

                                 
 

 
 

                    ภาพที่ 7 ขั้นตอน (Work Flow) การบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบรำยละเอียดแบบหนังสือ
แสดงเจตนำผู้รับผลประโยชน์ 

ค่ำทดแทน ตำมแบบ ทท.1 ถกูต้อง 
ครบถ้วน 

ส ำรวจ ตรวจสอบ วิเครำะห์ที่ปฏิบัติหน้ำท่ีในมหำวิทยำลัยสุโขทัย- 
ธรรมำธิรำชทุกประเภท จัดท ำแบบหนังสือแสดงเจตนำผู้รับ

ผลประโยชน์ค่ำทดแทน (แบบ ทท.1) เวียนแจ้งหน่วยงำนและ
ประชำสัมพันธ์ให้กรอกข้อมูล โดยมีกำรเวียนแจ้งหน่วยงำนทุกปี 
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4.2  แผนผังกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) กำรเบิกจ่ำยค่ำทดแทนกองทุนเงินทดแทน  
      กรณีทุพลลภำพ สูญเสียอวัยวะและได้รับบำดเจ็บอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 
 

 
                       
 

                                                       
  

 
 
 

                                                                                  
                                                                                                      

ตรวจสอบอัตรำกำรเบิกจ่ำยของบุคลำกรที่ขอรับผลประโยชน์ค่ำทดแทนของ
บุคลำกรตำมหลักเกณฑ์  กองทนุเงินทดแทน 

                                  
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำทดแทน อัตรำค่ำทดแทนผลประโยชน์ กองทุนเงินทดแทน ให้กับ
บุคลำกรผู้รับผลประโยชน์ถูกต้อง ครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่หน่วยงำนก ำหนด  

(15 วันท ำกำร) 
                                  

 
 

                    ภาพที่ 8 ขั้นตอน (Work Flow) การเบิกจ่ายค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบแบบหนังสือแสดงเจตนำผู้รับผลประโยชน์  
ค่ำทดแทน (แบบ ทท. 2) ของบุคลำกรที่มีสิทธิ ์

 

ผู้ขอรับผลประโยชน์ยื่นเอกสำรตำมแบบ ทท. 2 กรอกข้อมูล
รำยละเอียดให้ครบถ้วน น ำเสนอผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนรับรอง  

ยื่นเอกสำรที่งำนบริหำรทั่วไป กองคลัง 
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4.3  แผนผังกำรปฏิบัติงำน (Work Flow) กำรเบิกจ่ำยค่ำทดแทนกองทุนเงินทดแทน กรณีเสียชีวิต 
 
 

 
                       
 

                                                          
  

 
 
 

                                                                                  
                                                                                                        

                                                                                                         
ตรวจสอบอัตรำกำรเบิกจ่ำยของบุคลำกรที่ขอรับผลประโยชน์ค่ำทดแทน  

กองทุนเงินทดแทน 
                                     

กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำทดแทน อัตรำค่ำทดแทนผลประโยชน์ กองทุนเงินทดแทน ให้กับ
บุคลำกรผู้รับผลประโยชน์ถูกต้อง ครบถ้วนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่หน่วยงำนก ำหนด  

(15 วันท ำกำร) 
                                   

 
 

                    ภาพที่ 9 ขั้นตอน (Work Flow) การเบิกจ่ายค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน  
  
รายละเอียดการปฏิบัติ ในแต่ละข้ันตอนอธิบายได้ ดังนี้ 
   

4.4 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน  โดยละเอียดกำรปฏิบัติใน
แต่ละขั้นตอนอธิบำยได้ ดังนี้ 

        ขั้นตอนที่ 1  การส ารวจ   ตรวจสอบ   วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกประเภท จัดท าหนังสือแสดงเจตนาผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทน
กองทุนเงินทดแทน   

ในขั้นตอนแรกนี้จะแบ่งการปฏิบัติงาน เป็น 2 ส่วน คือ 
1.1 การวางแผน   ส ารวจ    ตรวจสอบ     วิเคราะห์   ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกประเภท   ได้มีการส ารวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์   พร้อมทั้งมีการ
จัดท ารายละเอียด  จ านวนบุคลากรทุกประเภท  ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใน
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ืองานทรัพยากรบุคคล  จากการส ารวจ ตรวจสอบพบว่าบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะอยู่ช่วงอายุ  50-60  ปี   และการส ารวจข้อมูลเพ่ือ

 ตรวจสอบแบบหนังสือแสดงเจตนำผู้รับ
ผลประโยชน์  คำ่ทดแทน แบบ ทท 1 และ ทท.3 
(ของบุคลำกรที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ ครบถ้วน)
ถูกต้อง) 
 

ผู้ขอรับผลประโยชน์ติดตอ่ขอรับแบบ ทท.1 และตรวจสอบรำยชื่อ 
ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ พร้อมเอกสำรตำมแบบ ทท. 3 กรอกข้อมูล
รำยละเอียดให้ครบถ้วน น ำเสนอผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนรับรอง  

ยื่นเอกสำรได้ที่งำนบริหำรทั่วไป กองคลัง 
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จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยแยกตามประเภท
บุคลากรอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นฐานข้อมูลส าหรับช่วยในการสืบค้น ตรวจสอบ เพ่ือความรวดเร็วและการ
เข้าถึงข้อมูลประเภทจ านวนบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในภาพรวมทั้งหมด  ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนาปรับปรุงแบบฟอร์มต่าง ๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การได้รับค่าทดแทน 
กองทุนเงินทดแทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นไปอย่างถูกต้อง   ครบถ้วน   โดยมีการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ดังตัวอย่างในตารางที่ 4  ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4  ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามสายงาน เพศ ช่วงอายุ (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563  
               เวลา 1 : 26 : 56)  

 
สำยงำน 

ช่วงอำยุ (ปี) 
18 - 19 30 - 39 40 - 49 50 - 60 >60 รวม  

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง รวม 
สายสนบัสนุน 49 99 134 220 158 323 289 539 8 4 638 1,185 1,823 
สายวิชาการ 2 9 53 60 49 40 34 69 16 20 154 218 372 

รวม 51 108 187 280 207 383 323 608 24 24 792 1,403 2,195 
 

1.2 การจัดท าแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทน กองทุนเงิน
ทดแทน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เมื่อปี พ.ศ.2557 กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ตระหนักและให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และค านึงถึงสมาชิกในครอบครัว
ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยเช่นกัน  อีกทั้งเพ่ือเป็นการควบคุมภายในที่ดีของ
หน่วยงานกองคลัง จึงไดม้ีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่า
ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานในสถานบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต  
และเวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมถึง
บุคลากรที่เข้ารับการบรรจุใหม่กรอกข้อมูลรายละเอียดกรณีที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯเพ่ือ
สิทธิประโยชน์ของตัวบุคคล และเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงแบบฟอร์มในส่วนของแบบหนังสือแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนกรณีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
หรือลูกจ้าง เสียชีวิต อีกทั้งเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานกองคลัง โดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
สามารถเข้าไป download  แบบหนังสือแสดงเจตนาฯได้ที่ http://eservice.stou.ac.th       สารสนเทศ
หน่วยงาน      ส านักงานอธิการบดี     กองคลัง    เลือกหัวข้อแบบฟอร์ม    แบบ ทท.1 , แบบ 
ทท.2, แบบ ทท.3 ประกอบด้วย 

(1) ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้  
บริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในระดับใดระดับหนึ่ง โดยได้รับเงินค่าตอบแทนหรือเงินที่
มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนซึ่งไม่ใช่เงินเดือนหรือค่าจ้างและมีก าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือตาม
วาระในการด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณีไม่น้อยกว่า  1 ปี และให้หมายความรวมถึงข้าราชการที่
มหาวิทยาลัยฯยืมตัวมาปฏิบัติราชการในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

http://eservice.stou.ac.th/
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(2)      ลูกจ้าง ทุกประเภทของมหาวิทยาลัยฯ แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างชาวต่างประเทศ  
(3) ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณแผ่นดิน ลูกจ้างประจ าเงินงบประมาณรายได้ 

และให้หมายความร่วมถึงลูกจ้างที่มีสัญญาจ้างเป็นรายปี 
(4) ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หรือลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ซึ่งจ้างจากเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย และต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรอกข้อมูลรายละเอียดตามแบบ
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน ถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อย
แล้ว ให้ออกเลขที่หนังสือของหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นหลักฐาน
ส าหรับการตรวจสอบ น าส่งงานบริหารทั่วไป กองคลัง  ผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการตรวจสอบรายละเอียด
การกรอกข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถูกต้องครบถ้วน เช่น ประวัติ
ข้อมูล หน่วยงานที่สังกัด วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มปฏิบัติงาน และการระบุผู้รับผลประโยชน์ หากมีความถูกต้อง
และครบถ้วนแล้ว  จะจัดเก็บแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทนจากกองทุน
เงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ตามหน่วยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร เพ่ือสะดวกและง่ายในการค้นหา
เอกสารดังกล่าว และได้มีการเวียนให้หน่วยงานเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการแจ้งเตือนให้หน่วยงานทราบ
กรณีมีบุคลากรที่เข้ารับการบรรจุใหม่ เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนให้บุคลากรทราบและเห็นความส าคัญ
และประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน  

 

                          

ภาพที่ 10  การเผยแพร่แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของหน่วยงานของกองคลัง 
แหล่งที่มา : http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/finance/from.htm.  แบบ ทท.1-3  

แบบ ทท.1 

แบบ ทท. 2 แบบ ทท.3 

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/finance/from.htm.%20%20แบบ
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แบบ  ทท. 1 

 

แบบหนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่ำทดแทนจำกกองทุนเงินทดแทน  
กรณีข้ำรำชกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ หรือลูกจ้ำง  เสียชีวิต 

                                             ……………………… 
 

 เขียนที่…มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.... 

วันที่  23  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 

ข้าพเจ้า …นำยฉลำด…ปัญญำดี………เลขประจ าตัวประชาชน ………1234567891234………  
อยู่บ้านเลขที ่……9/9………… ซอย ……ร่วมใจ……………… ถนน ……-……….. ต าบล………ปากเกร็ด…….  
อ าเภอ ……ปากเกร็ด…………… จังหวัด………นนทบุรี………………… 

 

มีความประสงค์ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน  กรณี
เสียชีวิต และขอให้ถ้อยค าไว้เปน็หลักฐานดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1.  ข้าพเจ้าเป็น  ข้าราชการ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้าง
ชั่วคราว    อ่ืนๆ (ระบุ) ………………… ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง …………เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป……….. 
สังกัด ……กองคลัง.……… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/กรมอ่ืน (ระบุ) ………..……….………………….……… 
เร่ิมเข้าท างานที่มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช เม่ือวันที่ .26…. เดือน…พฤษภาคม…… พ.ศ. …2536…….… 
 

ข้อ 2.  ข้าพเจ้าขอระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จ านวน ……4…… คน  ดังนี ้
   ชื่อ - สกุล                            เลขประจ าตัวประชาชน     ความสัมพันธ ์

(1) นางกร  ปัญญาด ี           1234567891235         ภรรยำ 
(2) นำยกวิน  ปัญญำด ี                    1234567891236         ลูกชำย 
(3)  นำยกษมำ  ปัญญำด ี                    1234567891237         ลูกชำย 
(4)  นำงสำวกมลำ  ปัญญำดี        1234567891238         ลูกสำว 
ข้อ 3.  ข้าพเจ้าประสงค์ให้ผู้รับผลประโยชน์ตามข้อ 2 มีสิทธิไดร้ับเงินค่าทดแทนกรณีข้าพเจ้าเสียชีวิต 

ดังนี ้
      ได้รับเงินทั้งหมดเพียงรายเดียวตามล าดับก่อนหลัง 

   ได้รับเงินรายละเท่าๆ กนัทุกราย 
         อ่ืนๆ (ระบ)ุ ……………….………………………………………………….…………………… 

 

ข้อ 4.  ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย กองทุน
เงินทดแทน พ.ศ. 2551 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังทุกประการ 
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          ลงชื่อ……..นายฉลาด  ปัญญาด…ี…….ผู้แสดงเจตนา 
        (…...นายฉลาด  ปัญญา………) 

                                                                   ลงชื่อ ......นายพิทักษ์...รักการดี.............พยาน              
                                                                          (……นายพทิักษ์...รักการดี…....…)   
                                                                   ลงชื่อ………นำยกำรัน…มำดดี……….พยาน 
                                                                          (…..…นายการัน…มาดด…ี…....)       

 
ภาพที่  11  การกรอกรายละเอียดแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทน  

กองทุนเงินทดแทน  (แบบ ทท.1) 
 

ขั้นตอนที ่  2  กำรตรวจสอบรำยละเอียดกำรกรอกข้อมูลของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนใน 
                  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
 

 งานบริหารทั่วไป กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้รับแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
ผลประโยชน์เงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
ลูกจ้าง เสียชีวิต  (แบบ ทท.1) ที่ออกเลขที่หนังสือของหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ว่ามีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบ ดังนี้ 
 

 ข้อมูลประวัติเบื้องต้น  
     วัน/เดือน/ปี ที่กรอกข้อมูล 
     ชื่อ-นามสกุล   
     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน (13 หลัก)  
     ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  
 

 ข้อมูล ข้อ 1  
      ระบุสถานภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ  ต าแหน่งที่ปฏิบัติ

หน้าที่สังกัดหน่วยงานใด และวันที่เริ่มเข้าท างานที่มหาวิทยาลัยฯ 
 

 ข้อมูล ข้อ 2 
      ระบุจ านวนผู้รับผลประโยชน์ว่ามีจ านวนกี่คน พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล เลขบัตร 

ประจ าตัวประชาชน ความสัมพันธ์ ให้ครบทุกคน 
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 ข้อมูล ข้อ 3 

      ระบุผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต (โปรดระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)  
           ได้รับเงินทั้งหมดเพียงรายเดียวตามล าดับก่อนหลัง  
           ได้รับรายละเท่าๆกันทุกราย  
           อ่ืน ๆ (ระบุ)...................................  
 

 ข้อมูล ข้อ 4  ลงชื่อผู้แสดงเจตนา และลงชื่อพยานให้ครบถ้วน 
 

หากตรวจสอบเอกสารดังกล่าวมีความถูกต้องและครบถ้วนเรียบร้อย จะจัดเก็บแบบหนังสือ
แสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต (แบบ ทท.1) จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ ตาม
หน่วยงานที่สังกัด และประเภทบุคลากร เพ่ือสะดวกและง่ายในการค้นหาเอกสารดังกล่าว  

 

 ทั้งนี้ กรณีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับ
ผลประโยชน์ สามารถกรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทนจากกองทุน
เงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต (แบบ ทท.1) ฉบับใหม่
และยื่นเอกสารได้ท่ีงานบริหารทั่วไป กองคลัง ซึ่งสามารถกระท าได้ 

 
ภาพที่ 12  กระบวนการและรายละเอียดการกรอกข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 
 
 
 
 

งำนบริหำรทั่วไป 

กองคลัง ตรวจสอบ
รำยละเอียด และ

ควำมถูกต้องเอกสำร

บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนใน
มหำวิทยำลัยกรอก

แบบฟอร์ม แบบ ทท.1

งำนบริหำรทั่วไป 
กองคลัง ส ำรวจ

บุคลำกรฯทุกประเภท
เวียนแจ้งแบบฟอร์มให้

ทุกหน่วยงำน
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ขั้นตอนที่ 3  กำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดข้อมูลสมำชิกผ่ำนระบบงบประมำณ พัสดุ กำรเงินและ 
                บัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ำย ลักษณะ 3 มิติ 

หลังจากที่งานบริหารทั่วไป กองคลัง ได้ตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้อง 
ครบถ้วนของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามแบบหนังสือแสดงเจตนา
ระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน ตามแบบ ทท.1 เรียบร้อยแล้ว จะท าการ
บันทึกข้อมูลรายละเอียดตามที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยฯระบุไว้ โดยมีการบันทึกผ่านระบบ
งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ เพ่ือการจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูล และสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และรวดเร็วต่อการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบในส่วนของ
กองทุนเงินทดแทน ก่อนจัดเก็บเข้าแฟ้มอย่างเป็นระบบและหมวดหมู่  

การบันทึกรายละเอียดข้อมูลสมาชิกกองทุนเงินทดแทน  ดังตัวอย่างในตารางที่ 5  ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 5  การบันทึกรายละเอียดข้อมูลสมาชิกกองทุนเงินทดแทน 

ข้อมูล ค ำอธิบำย 
* รหัสบุคลำกร ระบุรหัสบุคลากรที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเงิน

ทดแทน โดยอ้างอิงข้อมูลจากระบบงานเงินเดือน 
ประเภทบุคลำกร ระบบแสดงข้อมูลรหัสและรายละเอียดประเภท

บุคลากรของบุคลากรที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุน
เงินทดแทน 

ต ำแหน่ง ระบบแสดงรหัสต าแหน่ง และชื่อต าแหน่งของ
บุคลากรที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเงินทดแทน 

หน่วยงำน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานและชื่อหน่วยงานของ
บุคลากรที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนเงินทดแทน 

*วันที่เข้ำร่วมกองทุน ระบุวันที่สมัครเข้าร่วมกองทุนเงินทดแทน 

เงื่อนไขกำรได้รับผลประโยชน์ ระบุเงื่อนไขการได้รับผลประโยชน์ เพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง ได้แก่ 
 ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินทั้งหมดเพียงราย
เดียวตามล าดับ 
 ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินทดแทนรายละเท่า ๆ 
กันทุกราย 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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ข้อมูล ค ำอธิบำย 
ผู้ได้รับผลประโยชน์  
ล ำดับที ่ แสดงล าดับที่ของผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ชื่อ-ชื่อสกุลผู้รับผลประโยชน์ ระบคุ าน าหน้าชื่อ-นามสกุลของผู้ได้รับผลประโยชน์ 
อำยุ (ปี) ระบุอายุของผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ควำมสัมพันธ์ ระบุความสัมพันธ์ของผู้ได้รับผลประโยชน์กับสมาชิก

กองทุนเงินทดแทน 
   

 ส าหรับการใช้งานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ  ดังตัวอย่างในตารางที่ 6 ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 6  การใช้งานบนระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย  
               ลักษณะ 3 มิติ 
วิธีกำรใช้งำน 

1. กรณีเพ่ิมข้อมูล ให้กดปุ่ม  จากนั้นระบุรหัสบุคลากร โดยการ Double Click ที่ช่องรหัส
บุคลากร ระบบจะแสดงหน้าต่างรายการรหัสบุคลากรให้เลือก ส าหรับช่องชื่อ-สกุล, รหัส
ประเภทบุคลากร, ชื่อประเภทบุคลากร, รหัสต าแหน่ง, ชื่อต าแหน่ง, รหัสหน่วยงาน และชื่อ
หน่วยงาน ระบบจะแสดงให้โดยอัตโนมัติเมื่อระบุรหัสบุคลากรเรียบร้อยแล้ว 

2. ระบุวันที่เข้าร่วมกองทุน ระบบจะ default ให้เป็นวันที่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งสามารถแก้ไขได้ โดย
วิธีพิมพ์วันที่ หรือวิธี Double Click ที่ช่องวันที่เข้าร่วมกองทุน ระบบจะแสดงหน้าต่างปฏิทิน
ขึ้นมาให้เลือก 

3. ระบุเงื่อนไขการได้รับผลประโยชน์ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 
        ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินทั้งหมดเพียงรายเดียวตามล าดับ 
        ผู้รับผลประโยชน์ได้รับเงินทดแทนรายละเท่า ๆ กันทุกราย 
        อ่ืน ๆ (ระบุ) 

4. ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ได้รับผลประโยชน์ ,อายุ และความสัมพันธ์ของผู้ได้รับผลประโยชน์ 
5. เมื่อท าการกรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม  ระบบจะบันทึกข้อมูลทั้งหมดทันที 
6. การค้นหาข้อมูล ให้กดปุ่ม ?  แล้วระบุข้อมูลที่ต้องการค้นหา จากนั้นให้กดปุ่ม    
7. การไปยังรายการก่อนหน้า ให้กดปุ่ม  การไปยังรายการถัดไปให้กดปุ่ม 
8. กดปุ่ม  เพ่ือจบการท างาน และออกไปสู่เมนูหลัก 
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ภาพที่ 13  การเข้าสู่ระบบระบบฯ 3 มิติ  
 

2. คลิกเข้ำสู่ระบบงำน 

1.เข้าระบบ 3 
มิติ กรอก User 
name/ P/W 
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ภาพที่ 14  การเข้าสู่กลุ่มงานบัญชี-การเงิน  
 

 
 

ภาพที่ 15  การเข้าสู่ระบบการบันทึกข้อมูลสมาชิก กองทุนเงินทดแทน ลงในระบบฯ 3 มิติ  
 
 

4.คลิกสวัสดิกำร
กองทุนเงินทดแทน 

3.คลิกกลุ่มงำน

บัญช-ีกำรเงิน 
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ภาพที่ 16  การกรอกข้อมูลสมาชิก กองทุนเงินทดแทน ในระบบฯ 3 มิติ  
 

 
 

ภาพที่ 17 การบันทึกข้อมูลสมาชิก กองทุนเงินทดแทน และข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ 
ในระบบฯ 3 มิติ 

3.ชื่อ-สกุล
ผู้รับ

ผลประโยชน์ 

4.สถำนะ
ควำมสัมพันธ ์

1.ข้อมูล

บุคลำกร มสธ. 

2.ล ำดับผู้รบั
ผลประโยชน์ 

1.พิมพ์ข้อมูล
บุคลำกร  

มสธ. 

2.คลิกควำม
ประสงค์ให้

ผู้รับ
ผลประโยชน์ 

3.พิมพ์ชื่อ-
สกุลผู้รับ

ผลประโยชน์ 
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   แผนผังกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)  กำรบันทึกรำยละเอียดกำรกรอกข้อมูลบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน 
ในมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ผ่ำนระบบฯ 3 มิติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ 18  ขั้นตอน (Work Flow)  การบันทึกรายละเอียดการกรอกข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผ่านระบบฯ 3 มิติ 
 
ขั้นตอนที่ 4    กำรแสดงเจตนำขอรับค่ำทดแทนของผู้รับผลประโยชน์    กองทุนเงินทดแทน

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแสดงเจตนาขอรับค่าทดแทนของผู้รับ

ผลประโยชน์ กองทุนเงินทดแทน ซึ่งการแสดงเจตนาขอรับค่าทดแทน แยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
 

 กรณีที่ 1 ทุพพลภำพ สูญเสียอวัยวะและได้รับบำดเจ็บอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร   บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับอุบัติเหตุจนท าให้เกิดความ
สูญเสียอวัยวะ   โดยมีแบ่งประเภทการสูญเสีย  ดังนี้ 

ตรวจสอบข้อมลูบุคลำกรที่กรอก
รำยละเอียด ถูกต้อง ครบถ้วนตำมที่

ก ำหนด 

เข้ำสู่ระบบ 3 มิติ   
กลุ่มงำนบญัชี-กำรเงิน 

คลิกเข้ำสู่เมนู สวัสดิกำรกองทุน 
เงินทดแทน 

กรอกรำยละเอียดข้อมูลบุคลำกร มสธ.  กรอกชื่อ-สกลุผู้รับผลประโยชน ์บัตร
ประชำชน ควำมสมัพันธ์ และควำมประสงค์ให้ผู้รับผลประโยชน์ถกูต้อง ครบถ้วน 

จัดเก็บบนฐำนข้อมูลเพ่ือกำรตรวจสอบ และกำรสืบค้น 

จบกำรท ำงำน 

แบบ ทท.1 

เร่ิม 
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1.กรณีสูญเสียอวัยวะ  คือ สูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกายจนเป็นเหตุให้สูญเสีย
ความสามารถในการท างาน แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่  7  ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 7  รายละเอียดการสูญเสียอวัยวะ  ดังนี้ 
กำรสูญเสียอวัยวะ ควำมหมำย 

1.แขนขาด ขาดตั้งแต่ข้อศอกข้ึนมา 
2.ขาขาด ขาดตั้งแต่หัวเข่าข้ึนมา 
3.มือขาด ขาดตั้งแต่ข้อมือขึ้นมา 
4.เท้าขาด ขาดตั้งแต่ข้อเท้าข้ึนมา 
5.นิ้วขาด ขาดเกินหนึ่งข้อขึ้นมา 
6.เสียตา สูญเสียสมรรถภาพในการมองเห็นอย่างถาวร 
7.หูหนวก สูญเสียสมรรถภาพในการได้ยินอย่างถาวร  
8.เสียขาข้างหนึ่งหรือแขนข้างหนึ่ง  
9.เสียตาข้างหนึ่ง 
10.หูหนวกท้ังสองข้าง 
11.เสียเท้าข้างหนึ่งหรือมือข้างหนึ่ง 
12.เสียนิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่ง 
13.หูหนวกข้างหนึ่ง 
14.เสียนิ้วชี้ 1 นิ้ว 
15.เสียนิ้วหัวแม่เท้าข้างหนึ่ง 
16.เสียนิ้วกลาง 1 นิ้ว 
17.เสียนิ้วก้อย 1 นิ้ว  
18.เสียนิ้วมืออ่ืน ๆ 
19.เสียนิ้วเท้าอ่ืน ๆ 

   

 ทั้งนี้ หากบุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสูญเสียอวัยวะอ่ืน ๆ นอกจากรายการข้างต้นนี้  ให้
คณะกรรมการบริหารกองทุนเงินทดแทน  เป็นผู้ก าหนดอัตราค่าทดแทนตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ 
ไป 
 2. กรณีสูญเสียสมรรถภำพ คือ การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการท างาน
ของร่างกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาด้วยวิธีการแพทย์สิ้นสุดแล้ว  

3. กรณีทุพพลภำพ คือ การสูญเสียความสามารถในการท างานอย่างถาวรและสิ้นเชิง รวมถึง
การสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถท างานได้ ทั้งนี้ตามท่ีแพทย์ให้ความเห็นรับรอง 
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4. กรณีบำดเจ็บ  คือ การได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาล
ของเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข 

กรณีบุคคลผู้ที่ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะและได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ หรือผู้รับผลประโยชน์ตามที่ได้ระบุชื่อไว้ในแบบหนังสือ (กรณีบุคคลที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถด าเนินการได้) แสดงความประสงค์ขอรับค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน ต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

1.กรอกรายละเอียดตามแบบขอรับค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน (กรณีทุพพลภาพ สูญเสีย
อวัยวะและได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ) (แบบ ทท.2) ให้ครบถ้วน พร้อมระบุ
ความประสงค์ขอรับค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน  ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่  8  ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 8  รายละเอียดการกรอกข้อมูลระบุการสูญเสีย กรณีทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ  ดังนี้ 
     

                         ทุพพลภาพ  เป็นเงินจ านวน.................................บาท 
      สูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้แก่ 
 1).................................................................................................................  
 2).................................................................................................................  
      เป็นเงินจ านวน...........................................บาท 
     ได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องเข้ารับการรักษา
ประเภทผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาล..........................เปน็เวลา.........วัน เป็นเงินจ านวน..............บาท 

 

 2. หน่วยงานต้นสังกัดจัดท าหนังสือรับรองบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ออกเลขที่หนังสือของ
หน่วยงานต้นสังกัด ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ น าส่งงาน
บริหารทั่วไป กองคลัง  เพื่อท าการตรวจสอบและด าเนินการในข้ันตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 กรณีที่ 2 เสียชีวิต  กรณีที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเสียชีวิต ให้จ่ายค่าทดแทนให้กับผู้รับ
ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุในแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทน (แบบ ทท.1) ตามเงื่อนไข  โดยผู้รับผลประโยชน์แสดงความประสงค์ขอรับค่าทดแทน 
กองทุนเงินทดแทน ต้องปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ผู้รับผลประโยชน์ติดต่อขอรับแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทน (แบบ ทท.1) ได้ที่งานบริหารทั่วไป หน่วยงานกองคลัง 

2. ผู้รับผลประโยชน์กรอกรายละเอียดตามแบบขอรับเงินค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน (กรณี
เสียชีวิต) (แบบ ทท.3) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินค่าทดแทน ดังนี้ 

(1) ใบรับรองแพทย์หรือใบมรณะบัตร  
(2) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้รับผลประโยชน์ 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับผลประโยชน์ 
    ข้อ (2) – (3) ตามรายชื่อผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุใน แบบ ทท.1  
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 3. หน่วยงานต้นสังกัดท าหนังสือและผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองในแบบฟอร์มกรณีบุคลากรที่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ “เสียชีวิต” ออกเลขที่หนังสือของหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นหลักฐานส าหรับการตรวจสอบ น าส่งงานบริหารทั่วไป กองคลัง  เพ่ือท าการ
ตรวจสอบรายละเอียดและด าเนินการในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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                                                                                                   แบบ ทท. 2 
 

     แบบขอรับเงินค่ำทดแทน กองทุนเงินทดแทน 
                                          มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

(กรณีทุพพลภำพ สูญเสียอวัยวะและได้รับบำดเจบ็อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัตหิน้ำที่รำชกำร) 
ส ำหรับข้ำรำชกำร  พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำหรือลูกจ้ำง 

 
วันที ่…20… เดือน..…กรกฎาคม…… พ.ศ. ……2563…… 

เรียน  อธิการบดี 
         
        ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....นายฉลาด..ปัญญาดี.....เลขประจ าตัวประชาชน.....1234567891234....... 
เป็น     ข้าราชการ   พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา    ลูกจ้างประจ า    ลูกจ้างชั่วคราว........................                          
          อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………..…   ด ารงต าแหน่ง ……เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป……...……………… 

สังกัด.........กองคลัง....................... รับเงินเดือนหรือค่าจ้างครั้งสดุท้าย  ขั้น ……35,900……….……บาท    
มีความประสงค์ขอรับเงินค่าทดแทนจากกองทุนเงนิทดแทนในกรณี  ดังนี้   

 
           ทุพพลภาพ เปน็เงินจ านวน...........................บาท (..............................................................) 
 
           สูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนา้ที่ราชการ  ได้แก่          
              1) ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานคุมสอบ ขณะเดินทางไม้จากอาคารร่วงกระแทกโดนตา ท าให้เสียตา
หนึ่งข้าง 
             2)........................................................................................................................................................ 
                 เป็นเงินจ านวน...............80,000........................บาท(..............-แปดหมื่นบาทถ้วน-.....................) 
 
          ได้รับบาดเจ็บอันเนือ่งมาจากการปฏบิัติหน้าที่ราชการ  ต้องเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยภายในของ
โรงพยาบาล............................... เป็นเวลา...........วัน  เป็นเงินจ านวน.................บาท  (........................................) 
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        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเบิกจ่ายเงินคา่ทดแทนให้แก่ข้าพเจ้าด้วย  ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานใบรบัรอง
แพทย์และหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องมาด้วยแล้ว และขอรับรองวา่การขอเบิกเงินค่าทดแทนคร้ังนี้ ถูกต้องตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวา่ด้วย กองทุนเงนิทดแทน หากภายหลังมหาวทิยาลัยพบว่าข้าพเจ้ารับ
เงินค่าทดแทนโดยทุจริต  ข้าพเจ้ายินดีคนืเงินค่าทดแทนที่ได้รบัไปทั้งหมด และให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิการได้รับ
ความช่วยเหลือตามระเบียบดังกล่าวตลอดไป                                                                                                                           
 
                                                                 ลงชื่อ…………นายฉลาด  ปัญญาดี………………. ผู้ขอเบิก    
                                                                       (……………นายฉลาด  ปัญญาด…ี……………)              
                                                                 โทร. .................086-9312261....................... 
 

ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำหรือลูกจ้ำง 
 

 เรียน  อธิการบดี 
              

                  ข้าพเจ้า ……………………………………………… ต าแหน่ง .…………………………………………………………. 
ได้ตรวจแบบค าขอรับเงินค่าทดแทนฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่าผู้ขอเบิกมีสิทธิได้รับเงินคา่ทดแทนตามจ านวนที่ขอ
เบิกตามระเบียบมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย กองทนุเงินทดแทน ทุกประการ 
 
                                                                  ลงชื่อ…………………………………………………………… 
                                                                         (…………………………………………………………) 
                                                                          วันที่ …….… เดือน …………………… พ.ศ………… 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กองคลัง 
 

เรียน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

           ตรวจสอบแบบขอรับเงินค่าทดแทนฉบบันี้แล้ว ข้าราชการหรือลูกจ้างดังกล่าว มีสทิธิได้รับเงินค่าทดแทน  
ในกรณี           ทุพพลภาพ      สูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏบิัติหน้าที่ราชการ       ได้รับ
บาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏบิัติหน้าที่ราชการ  เปน็เงินจ านวน........................ บาท (........................................) 
จากกองทุนเงินทดแทน 
 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ     
                                                                        ลงชื่อ ………………………………………………………… 
                                                                                (…………………….…………………………………)    
                                                                             วันที่ …..… เดือน …………… พ.ศ…………..… 

 
 
 



          48 

ควำมเห็นหัวหน้ำงำน / ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ควำมเห็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 
                   เห็นควรอนุมัติให้จ่ายได ้
 
        ลงชื่อ …………………………………………………… 
                (………………………………………………….) 
        ต าแหน่ง……..………………………………………….. 
        วันที่ …..… เดือน …………………… พ.ศ…………… 
 

 
อนุมัติ 

         
         ลงชื่อ ……………………………………………… 
                 (…………………………………………….) 
         ต าแหน่ง …………………………………………… 
         วันที่ …..… เดือน ……………… พ.ศ………… 

 
ใบรับเงิน 

 
           ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...............................................ได้รับเงินค่าทดแทนจ านวน ……………….… บาท 
 (……………………………………………………………………………)  ไปถกูต้องแล้ว 
 
 
           ลงชื่อ ………………………………….…………...…….ผู้รับเงิน 
                       (………………………………………………...…) 
 
            ลงชื่อ………………………………………...…..……..ผู้จ่ายเงนิ 
                  (……………………...…………...……….....……) 
      วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ……..…… 
             (ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแลว้เท่านั้น) 

 

  ภาพที่  19  การกรอกรายละเอียดแบบขอรับเงินค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน 
(กรณีทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
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แบบ  ทท. 3   

 
                                   
 

 

  แบบขอรับเงินค่ำทดแทน กองทุนเงินทดแทน 
                                        มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

                                                      (กรณีเสียชีวิต) 
 

 
วันที ่….31…… เดือน...สิงหาคม……… พ.ศ.…2563…… 

เรียน  อธิการบดี 
         
        ด้วย นาย/นาง/นางสาว......ฉลำด..ปญัญำดี.......เลขประจ าตัวประชาชน.........1234567891234............... 
เป็น    ข้าราชการ    พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษา     ลูกจ้างประจ า     ลูกจ้างชัว่คราวราย...............                          
          อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………     ด ารงต าแหน่ง ………………………………………………...… 
รับเงินเดือนหรือค่าจ้างครั้งสุดทา้ย  ขั้น …35,900…บาท ได้เสียชีวิตเมื่อวันที ่26 เดือน…สิงหาคม…พ.ศ. 2563.… 
ด้วยสาเหตุ...........หัวใจวายเฉียบพลัน.......................................................................................... 
เร่ิมเข้าท างานที่มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช เม่ือวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 รวมเวลาท างาน 30 ป ี 
ในกำรนี้ ผู้เสียชีวิตดังกล่ำว  
 
         ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ให้พวกข้าพเจ้าไว้ในใบสมัครเข้าร่วมกองทุนเงินทดแทนเลขที…่1……/…2562… 
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินคา่ทดแทน  จ านวน ……1…… คน   ดังนี ้
         ชื่อ - สกุล          เลขประจ าตัวประชาชน    ความสัมพันธ ์  อัตราส่วนที่ได้รับ   จ านวนเงินทีไ่ด้รับ (บาท) 
1.นางกร  ปัญญาดี          1234567891235             ภรรยา             100%              350,000  
 
        ไม่ได้ระบผุู้รับผลประโยชน์ไว้ พวกข้าพเจ้าซึง่เป็นทายาทตามกฎหมายจงึมีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทน
จ านวน …… คน  ดังนี ้
         ชื่อ - สกุล         เลขประจ าตัวประชาชน    ความสัมพนัธ ์  อัตราส่วนที่ได้รบั    จ านวนเงินทีไ่ด้รับ (บาท) 
   ………………………………    …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
   ………………………………    …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
   ………………………………    …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
   ………………………………    …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
   ………………………………    …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
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     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเบิกจ่ายเงินคา่ทดแทนให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วย  ทั้งนี้ได้แนบหลกัฐานใบมรณ
บัตรและหลักฐานอื่นๆที่เก่ียวขอ้งของผู้เสียชีวิต รวมทั้งหลักฐานประจ าตัวของพวกข้าพเจ้ามาด้วยแล้ว และขอ
รับรองว่าการขอเบิกเงินค่าทดแทนคร้ังนี้ ถูกต้องตามระเบยีบมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชวา่ด้วย กองทุนเงนิ
ทดแทน หากภายหลงัมหาวิทยาลัยพบว่าพวกข้าพเจ้ารับเงินคา่ทดแทนโดยไม่ถูกต้อง  พวกข้าพเจ้ายินดีคืนเงนิ
ค่าทดแทนที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัย  ภายใน 30 วัน  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
 
        ลงชื่อ นางกร  ปัญญาด…ี ผู้ขอเบิก (ผู้รับผลประโยชน/์ทายาทตามกฎหมาย)  โทร. .091-7455236.......  
              (…นางกร  ปัญญาด…ี…) 
        ลงชื่อ………………………………… ผู้ขอเบิก (ผู้รับผลประโยชน์/ทายาทตามกฎหมาย)  โทร. ...........................  
              (……………………………………) 
        ลงชื่อ………………………………… ผู้ขอเบิก (ผู้รับผลประโยชน์/ทายาทตามกฎหมาย)  โทร. ...........................  
              (……………………………………) 
         
        ลงชื่อ……นางปอง…ป้องกัน……… พยาน           ลงชื่อ………นางสมาน…สามัคคี…………  พยาน 
             (……นางปอง  ป้องกัน………)                          (………นางสมาน…สามัคค…ี………)    
 
        ลงชื่อ……นำงจรรยำ…พรส…ี…… พยาน                        
             (………นางจรรยา…พรสี………)          
                                        

ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงผู้เสียชีวิต 
 
 เรียน  อธิการบดี 
              

                  ข้าพเจ้า ……………………………………………………… ต าแหน่ง …………………………………………………. 
ได้ตรวจแบบค าขอรับเงินค่าทดแทนฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่าผู้ขอเบิกเป็นผู้รับผลประโยชน์/ทายาทตามกฎหมาย
ของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เสียชีวิต และมสีิทธไิด้รับเงินคา่ทดแทนตามจ านวนที่ขอเบิกตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราชว่าด้วย กองทนุเงินทดแทน ทุกประการ 
 
                                                                      ลงชือ่………………………………………………………… 
                                                                             (………………………………………………………) 
                                                                          วันที่ …… เดือน …………………… พ.ศ………… 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กองคลัง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

           ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้รับผลประโยชน์/ทายาทตามกฎหมายของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เสียชีวิต  
มีสิทธิได้รบัเงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินแทน  จ านวน……………คน  รวมเป็นเงินทั้งสิน้ .......................... บาท  
ดังนี ้
           

           1. นาย/นาง/นางสาว......................................... เลขประจ าตัวประชาชน...............................................
อยู่บ้านเลขที่..................ซอย....................................ถนน......................................แขวง/ต าบล.............................
เขต/อ าเภอ............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................. มีความสัมพันธเ์ป็น...................          
อัตราส่วนทีไ่ด้รับ……………………………..เป็นเงิน.......................บาท (....................................................................) 
           

           2. นาย/นาง/นางสาว......................................... เลขประจ าตัวประชาชน...............................................
อยู่บ้านเลขที่..................ซอย....................................ถนน......................................แขวง/ต าบล.............................
เขต/อ าเภอ............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................. มีความสัมพันธเ์ป็น...................          
อัตราส่วนทีไ่ด้รับ……………………………..เป็นเงิน.......................บาท (....................................................................)  
          

           3. นาย/นาง/นางสาว......................................... เลขประจ าตัวประชาชน...............................................
อยู่บ้านเลขที่..................ซอย....................................ถนน......................................แขวง/ต าบล.............................
เขต/อ าเภอ............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................. มีความสัมพันธเ์ป็น...................          
อัตราส่วนทีไ่ด้รับ……………………………..เป็นเงิน.......................บาท (....................................................................)           

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ     
 

                                                                       ลงชื่อ …………………………………………………… 
                                                                              (…………………………………………………)    
                                                                         วันที่ ……… เดือน …………………… พ.ศ………… 

ควำมเห็นหัวหน้ำงำน/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ควำมเห็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 
               เห็นควรอนุมัติให้จ่ายได ้
 

         ลงชื่อ ………………………………………………… 
                  (…………………………………………….) 
         ต าแหน่ง …………………….……………………… 
         วันที่ …… เดือน …………………… พ.ศ………… 

 
อนุมัติ 

         

       ลงชื่อ ………………………………………………… 
                  (…………………………………………….) 
         ต าแหน่ง …………………………………………. 
          วันที่ …… เดือน …………… พ.ศ…………… 

              
   ภาพที่ 20  การกรอกข้อมูลขอรับค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน (กรณีเสียชีวิต) 
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ขั้นตอนที่ 5  กำรเบิกจ่ำยค่ำทดแทน  หลักเกณฑ์  อัตรำค่ำทดแทนผลประโยชน์  กองทุนเงินทดแทน
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแสดงเจตนาขอรับค่าทดแทนของผู้รับ
ผลประโยชน์ กองทุนเงินทดแทน ยื่นหนังสือขอรับผลประโยชย์พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ถูกต้อง 
ครบถ้วน จะด าเนินการเบิกจ่ายค่าทดแทน จะปฏิบัติตามขั้นตอน โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. งานบริหารทั่วไป  กองคลัง ได้รับหนังสือรับรองบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หน่วยงานต้น
สังกัด พร้อมแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน 
กรณีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต (แบบ ทท.1) แบบขอรับเงินทดแทน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรณีทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะและได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (แบบ ทท.2)  แบบขอรับเงินค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช (กรณีเสียชีวิต) แล้วแต่กรณีบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัยระบุตามเงื่อน
ดังกล่าว และได้ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว 
 2. งานบริหารทั่วไป กองคลัง จะด าเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้หน่วยตรวจสอบเอกสารงาน
การเงิน  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  เช่น   แบบ ทท.2  แบบ ทท.3  ใบรับรองแพทย์ใบ
มรณะบัตร  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน  และหลักเกณฑ์  อัตราการจ่ายค่า
ทดแทน  กองทุนเงินทดแทน  ให้กับผู้รับผลประโยชน์ ตามที่ระบุชื่อไว้ใน  แบบ ทท.1 เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 3. งานเงินรายได้ กองคลัง จะด าเนินการจ่ายตามหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่าย ภายใต้ระเบียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทน พ.ศ. 2551 และผู้รับเงินผลประโยชน์จะต้อง
มาติดต่อขอรับค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน ด้วยตนเองเท่านั้น  ซึ่งการสั่งจ่ายค่าทดแทนจะต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนด  

4. แจ้งให้ผู้รับผลประโยชน์สามารถติดต่อขอรับค่าทดแทนได้ที่งานเงินรายได้  กองคลัง
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งทั้ งนี้ ได้ก าหนดระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทน
ให้กับผู้รับผลประโยชน์นับจากวันที่กองคลังรับเรื่องและมีเอกสารถูกต้องครบถ้วน  ภายใน 15 วันท าการ 
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หลักเกณฑ์  อัตรำกำรจ่ำยค่ำทดแทน  กองทุนเงินทดแทน 
อัตราการจ่ายค่าทดแทน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1  ทุพพลภำพ  สูญเสียอวัยวะและได้รับบำดเจ็บอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

รำชกำร บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้รับอุบัติเหตุจนท าให้เกิดความ
สูญเสียอวัยวะ อัตราการจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดประเภทและอัตราการรับเงินค่าทดแทน ไว้ 3 กรณี  ดังนี้ 
     กรณีสูญเสียอวัยวะ  คือ สูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกายจนเป็นเหตุให้สูญเสียความสามารถ
ในการท างาน แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายค่าทดแทน  ดังตัวอย่างแสดงใน
ตารางที่ 9  ดังนี้ 
 

ตำรำงท่ี 9  ประเภทบุคคลที่ปฏิบัติราชการ กรณีสูญเสียอวัยวะ  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคคลที่ปฏิบัติรำชกำร กรณีสูญเสียอวัยวะ 
 

จ ำนวนเงิน 
ที่ได้รับ (บำท) ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 

กรณีสูญเสียอวัยวะในคราวเดียวกันให้
จ่ายตามประเภทการสูญเสียอวัยว ดังนี ้
1.แขนขาด 
2.ขาขาด 
3.มือขาด 
4.เท้าขาด 
5.นิ้วขาด 
6.เสียตา 
7.หูหนวด 

กรณีสูญเสียอวัยวะในคราวเดียวกันให้
จ่ายตามประเภทการสูญเสียอวัยวะ ดังนี้ 
1.แขนขาด 
2.ขาขาด 
3.มือขาด 
4.เท้าขาด 
5.นิ้วขาด 
6.เสียตา 
7.หูหนวด 

 
 
 
 

120,000  

เสียขาข้างหนึ่งหรือแขนข้างหนึ่ง เสียขาข้างหนึ่งหรือแขนข้างหนึ่ง 80,000  
เสียตาข้างหนึ่ง เสียตาข้างหนึ่ง 80,000  
หูหนวกท้ังสองข้าง หูหนวกท้ังสองข้าง 70,000  
เสียเท้าข้างหนึ่งหรือมือข้างหนึ่ง เสียเท้าข้างหนึ่งหรือมือข้างหนึ่ง 60,000  
เสียนิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่ง เสียนิ้วหัวแม่มือข้างหนึ่ง 30,000  
หูหนวกข้างหนึ่ง หูหนวกข้างหนึ่ง 20,000  
เสียนิ้วชี้ 1 นิ้ว เสียนิ้วชี้ 1 นิ้ว 12,000  
เสียนิ้วหัวแม่เท้าข้างหนึ่ง เสียนิ้วหัวแม่เท้าข้างหนึ่ง 12,000  
เสียนิ้วกลาง 1 นิ้ว เสียนิ้วกลาง 1 นิ้ว 10,000  
เสียนิ้วก้อย 1 นิ้ว เสียนิ้วก้อย 1 นิ้ว 8,000  
เสียนิ้วมืออ่ืน ๆ เสียนิ้วมืออ่ืน ๆ 7,000  
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ตำรำงท่ี 9 .... (ต่อ) ประเภทบุคคลที่ปฏิบัติราชการ กรณีสูญเสียอวัยวะ  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคคลที่ปฏิบัติรำชกำร กรณีสูญเสียอวัยวะ 
 

จ ำนวนเงินที่
ได้รับ (บำท) ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 

เสียนิ้วเท้าอ่ืน ๆ เสียนิ้วเท้าอ่ืน ๆ 6,000  
เสียอวัยวะอ่ืน ๆ นอกจากรายการข้างต้น
นี้ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเงิน
ทดแทนเป็นผู้ก าหนดค่าทดแทนตามความ
เหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 

เสียอวัยวะอ่ืน ๆ นอกจากรายการข้างต้น
นี้ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเงิน
ทดแทนเป็นผู้ก าหนดค่าทดแทนตามความ
เหมาะสมเป็นราย ๆ ไป 

 

 

2. กรณีทุพพลภำพ คือ การสูญเสียความสามารถในการท างานอย่างถาวรและสิ้นเชิง รวมถึง
การสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถท างานได้ ทั้งนี้ตามที่แพทย์ให้ความเห็นรับรอง   ก าหนด
หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายค่าทดแทน  ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่ 10  ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 10  หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน  ดังนี้ 
 

ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 
 

จ่ำยค่ำทดแทน 
(บำท) 

 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 

จ่ำยค่ำทดแทน
(บำท) 

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่เกิน 
5,000 บาท 

200,000  
 

ได้รับการว่าจ้างให้ปฏบิัติงาน
ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 3 ป ี

50,000  

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
เกิน 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 
9000 บาท  

250,000  ได้รับการว่าจ้างให้ปฏบิัติงาน
ต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 3 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ป ี

70,000  

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
เกิน 9,000 บาท แต่ไม่เกิน 
13,000 บาท  

300,000  ได้รับการว่าจ้างให้ปฏบิัติงาน
ต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 5 ปี  
แต่ไม่เกิน 10 ปี 

100,000  

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง เกิน 
13,000 บาทขึ้นไป  

350,000  ได้รับการว่าจ้างให้ปฏบิัติงาน
ต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 5 ปี  
แต่ไม่เกิน 10 ปี 

150,000  

ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานต่อเนือ่ง
ติดต่อกัน ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

200,000  

 

3. กรณีบำดเจ็บ  คือ  การได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
มหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งต้องเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยภายในของโรงพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาล
ของเอกชน ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข    โดยก าหนดหลักเกณฑ์  อัตราการจ่าย
ค่าตอบแทน  ดังตัวอย่างแสดงในตารางที่  11  ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 11  หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายค่าตอบแทน  กองทุนเงินทดแทน  ดังนี้ 
 

ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำ 

จ่ำย
ค่ำตอบแทน 

(บำท) 

 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 

จ่ำยค่ำตอบแทน
(บำท) 

เข้ารับการรักษาไม่น้อยกว่า 1 
วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน 

1,000  
 

เข้ารับการรักษาไม่น้อยกว่า 1 วนั 
แต่ไม่เกิน 7 วัน 

1,000  
 

เข้ารับการรักษาไม่น้อยกว่า 3 
วัน แต่ไม่เกิน 7 วัน 

1,500  เข้ารับการรักษาไม่น้อยกว่า 3 วนั 
แต่ไม่เกิน 7 วัน 

1,500  

เข้ารับการรักษาไม่เกินกว่า 7 
วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน 

3,000  เข้ารับการรักษาไม่เกินกว่า 7 วนั 
แต่ไม่เกิน 15 วัน 

3,000  

เข้ารับการรักษาเกินกว่า 30 
วันขึ้นไป 

15,000  เข้ารับการรักษาเกินกว่า 30 วัน 
ขึ้นไป 

15,000  

 

กรณีที่ 2 เสียชีวิต  กรณีท่ีผู้ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯเสียชีวิต ให้จ่ายค่าทดแทนให้กับผู้รับ
ผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุในแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทน (แบบ ทท.1)  ตามเงื่อนไข   โดยก าหนดหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายค่าทดแทน ดัง
ตัวอย่างแสดงในตารางที่ 12 ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 12  หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายค่าทดแทน  ดังนี้ 
 

ข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงประจ ำ 

จ่ำย 
ค่ำทดแทน 

(บำท) 

 
 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 

จ่ำยค่ำทดแทน
(บำท) 

 

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ไม่เกิน 5,000 บาท 

 
200,000  

 

ได้รับการว่าจ้างให้ปฏบิัติงาน
ต่อเนื่องติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 3 ป ี

 
50,000  

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
เกิน 5,000 บาท  
แต่ไม่เกิน 9000 บาท  

 
250,000  

ได้รับการว่าจ้างให้ปฏบิัติงาน
ต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 3 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ป ี

 
70,000  

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
เกิน 9,000 บาท  
แต่ไม่เกิน 13,000บาท  

 
300,000  

ได้รับการว่าจ้างให้ปฏบิัติงาน
ต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 5 ปี  
แต่ไม่เกิน 10 ปี 

 
100,000  

ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง  
เกิน 13,000 บาทขึ้นไป  

 
 

350,000  

ได้รับการว่าจ้างให้ปฏบิัติงาน
ต่อเนื่องติดต่อกันเกิน 5 ปี  
แต่ไม่เกิน 10 ปี 

 
150,000  

ได้รับการจ้างให้ปฏิบัติงานต่อเนือ่ง
ติดต่อกัน ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 

 

200,000  
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ทั้งนี้   กองทุนเงินทดแทน จะไม่จ่ำยเงินค่ำทดแทน ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัยฯ
และผู้รับผลประโยชน์  ในกรณี   ดังนี้ 

1. การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
2. การดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาจนไม่อาจครองสติได้ 
3. จงใจให้ตนเองหรือผู้อื่นท าให้เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายแก่ร่างกาย 
4. การกระท าผิดกฎหมายอาญาที่มิใช่ความผิดโดยประมาทในความผิดลหุโทษ 

 
        ภาพที่ 21 กระบวนการและรายละเอียดการขอรับค่าทดแทนและการเบิกจ่ายเงินค่าทดแทน 

ให้กับผู้รับผลประโยชน์ จากกองทุนเงินทดแทน 
 

กำรด ำเนินกำรในเร่ืองอื่น ๆ 
 การด าเนินการในเรื่องอ่ืน  ๆ  ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ค่าทดแทน  กองทุนเงินทดแทน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้มีการก าหนดวิธีการปฏิบัติงาน หากกรณีมีปัญหาการเบิกจ่าย และ
ข้อวินิจฉัยชี้ขาดเก่ียวกับกองทุนทดแทน ดังนี้ 
 1. หากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระบุผู้รับผลประโยชน์ในแบบ
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา  หรือลูกจ้างเสียชีวิต  (แบบ ทท. 1)  กรณีเสียชีวิต  หรือทุพพลภาพ   การขอรับ
ผลประโยชน์ค่าทดแทน จ าแนกได้  ดังนี้  
   (1) กรณรีะบุผู้รับผลประโยชน์ เกินกว่าหนึ่งคนได้ก าหนดส่วนของผู้รับผลประโยชชน์แต่ละคน
ไว้ให้ชัดเจน ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดส่วนไว้ให้ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ในอัตราส่วนที่เท่ากัน 
เว้นแต่กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิไม่ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้ให้ทายาทตามกฎหมายเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์ตามส่วนที่กฎหมายก าหนด 

   (2) กรณีผู้รับผลประโยชน์ที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิระบุไว้รายใดถึงแก่ความตายไปก่อน 
ให้น าส่วนค่าทดแทนที่ผู้รับผลประโยชน์รายนั้นจะได้รับมาแบ่งแก่ผู้รับผลประโยชน์รายอ่ืนที่ยังมีชีวิตอยู่
ตามส่วนที่ข้าราชการหรือลูกจ้างผู้มีสิทธิระบุไว้ 

งานเงินรายได้ 

ท าเรื่องการเบิกจ่าย
ให้กับผู้รับ

ผลประโยชน์

งานบริหารทั่วไป 
กองคลัง ตรวจสอบ

ส่งงานการเงิน 
ตรวจสอบข้อมูลการ

รับผลประโยชน์
ภายใต้ระเบียบฯ

ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัด
ออกหนังสือรับรอง 

ส่งงานบริหาร
บริหารท่ัวไป     

กองคลัง

ผู้รับผลประโยชน์
กรอกข้อมูล ตาม
แบบ ทท.2 หรือ 

ทท.3 แล้วแต่กรณี
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   (3) กรณีบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย เสียชีวิต งานบริหารทั่วไป หน่วยงานกองคลัง 
ตรวจสอบเอกสารแล้วบุคลากรดังกล่าวมิได้กรอกแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่า
ทดแทน จากกองทุนเงินทดแทน จะให้กับทายาทตามที่กฎหมายก าหนดโดยชอบธรรม 
 2. หากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แสดงเจตนาขอรับผลประโยชน์
ค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน ซึ่งไม่สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย
กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2551 จะน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินทดแทน เป็นผู้พิจารณา
ตีความวินิจฉัยชี้ขาดกรณีดังกล่าวเพ่ือการเบิกจ่ายค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน  
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        บทท่ี  5 
    วิเครำะห์ปัญหำ  อปุสรรค  และแนวทำงแก้ไขปัญหำ 

 

ตามที่ได้น าเสนอขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ไปแล้วในบทที่ 4  ซึ่งประกอบด้วย  ขั้นตอน  และวิธีการปฏิบัติงาน
รวม  5  ขั้นตอน  คือ 

ขั้นตอนที่ 1 การวางแผน  ส ารวจ  ตรวจสอบ  วิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จัดท าหนังสือแสดงเจตนาผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทน  กองทุนเงิน
ทดแทน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรายละเอียดการกรอกข้อมูลตามแบบหนังสือแสดงเจตนาผู้รับ
ผลประโยชน์ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ขั้นตอนที่ 3 การบันทึกข้อมูลรายละเอียดสมาชิกกองทุนเงินทดแทน ผ่านระบบงบประมาณ 
พัสดุ การเงนิและบัญชีกองทุน  โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
 ขั้นตอนที่ 4 การแสดงเจตนาขอรับค่าทดแทนของผู้รับผลประโยชน์  กองทุนเงินทดแทน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ขั้นตอนที่ 5 การเบิกจ่ายค่าทดแทน หลักเกณฑ์ อัตราค่าทดแทนผลประโยชน์ กองทุนเงิน
ทดแทน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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  การบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้มีการ
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค  แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

5.1 ปัญหำและอุปสรรค   
  1. หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวนน้อย
มากที่ไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดสวัสดิการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนเงิน
ทดแทน 
  2. หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ านวนน้อย
มากที่ไม่ทราบกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับอัตราค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน อันจะน า
ประโยชน์แก่ผู้รับผลประโยชน์ 
  3.หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความเข้าใจ
ที่คลาดเคลื่อน หรือเกิดความสงสัยในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการขอรับเงินค่าทดแทน จากกองทุนเงิน
ทดแทน ไม่ทราบว่าจะต้องปรึกษากับหน่วยงานใด 
  4. ยังไม่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
หน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่ทราบขั้นตอนและ
รายละเอียดต่าง ๆ เมื่อมีบุคลากรได้รับอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคของผู้รับ
ผลประโยชน์ในการขอรับค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  5. ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทนจาก
กองทุนเงินทดแทน มีเป็นจ านวนมากและการจัดเก็บต้องใช้พ้ืนที่มากเนื่องจากเป็นเอกสารที่ส าคัญที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

5.2 แนวทำงแก้ไขปัญหำและข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีคู่มือในการปฏิบัติงาน และขั้นตอนรายละเอียดเป็นแนวทางให้บุคลากรกองคลัง
หน่วยงานต่าง ๆ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ได้ศึกษาแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และ
อัตราการจ่ายค่าทดแทนเพ่ือการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือทราบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
กองทุนเงินทดแทน ในส่วนของรายละเอียดการขอรับค่าทดแทนของผู้รับผลประโยชน์อย่างชัดเจน และ
เพ่ิมช่องทางการรับรู้ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มากยิ่งขึ้น  เช่น  การ
ประชาสัมพันธ์  การจัดประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ต่าง  ๆ ของบคุลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช   และการเวียนแจ้งหน่วยงานทราบ ปีละ 2 ครั้ง 
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 3. ควรมีการพัฒนาระบบ  เป็นฐานข้อมูลโดยการให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่าง ๆ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบหนังสือแสดงเจตนา ระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ค่าทดแทนจากกองทุน
เงินทดแทน กรณีข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิ ต (แบบ ทท.1) ด้วย
ตนเอง พร้อมทั้งแนบไฟล์รูปถ่ายจัดเก็บผ่านในระบบดังกล่าวเพ่ือประโยชน์การรับค่าทดแทน กองทุนเงิน
ทดแทน โดยหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลและสแกนเอกสารได้ เ พ่ือความรวดเร็วกับทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย และเพ่ือลดการใช้กระดาษและประหยัดงบประมาณรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน ได้ก าหนดอัตรา
ค่าทดแทน ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันค่าครองชีพต่าง ๆ ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงควร
มีการพิจารณาปรับอัตราค่าทดแทนที่สูงขึ้น โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยทบทวนอัตราค่าทดแทนดังกล่าว  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
มหาวิทยาลัย  

5. ควรมีส ารวจความพึงพอใจในการบริหารสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน ในส่วน
ของผู้รับผลประโยชน์ที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยในภาพรวม  เพ่ือน าผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 

5.3  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. จัดกิจกรรมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เช่น โยคะ/หยินโยคะ การเต้น Line dance  เพ่ือ
เป็นการรณรงค ์ ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง  ลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค ลดอัตราการเสียชีวิตของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเป็น
การลดเบิกจ่ายค่าทดแทน จากกองทุนเงินทดแทน  
 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกผักเกษตรปลอดสารพิษ   เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
ให้แข็งแรง 
 3. บุคลากรที่ปฏิบัติในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทราบถึงถึงสิทธิประโยชน์ในด้าน 
ต่าง ๆ ตลอดจนสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์ได ้
 4. บุคลากรที่ปฏิบัติงานสามารถขอใช้ และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
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      บรรณำนุกรม 
 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  พ.ศ. 2521. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน.  พ.ศ. 2554. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย.   
  พ.ศ. 2561. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย.   
  (ฉบับที่ 2).  พ.ศ. 2562. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย.   
  (ฉบับที่ 3).  พ.ศ. 2562. 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย.   
  (ฉบับที่ 4).  พ.ศ. 2563. 
คู่มือ 3 มิติ.  ระบบสวัสดิการกองทุนเงินทดแทน. 
ระเบยีบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน.  พ.ศ. 2551. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบกองทุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา- 
 ธิราช.  พ.ศ. 2563 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนและงบประมาณเงินรายได้.  พ.ศ. 2563 
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน.  ของกรมบัญชีกลาง. 
เอกสารเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน.  ส านักงานประกันสังคม. 
http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/finance/from.htm.  แบบฟอร์ม  ทท.1 – ทท.3. 
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/CirLetters/urlx/URLB/urlb602.pdf.  ระเบียบ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน.  พ.ศ. 2551. 
http://lcs.stou.ac.th/personnel/index.aspx.  ระบบงานสารสนเทศ.  เพ่ืองานทรัพยากรบุคคล. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

 
 

  

http://eservice.stou.ac.th/EDOCUMENT/OPR/finance/from.htm.%20%20แบบฟอร์ม
http://eservice.stou.ac.th/Edocument/CirLetters/urlx/URLB/urlb602.pdf
http://lcs.stou.ac.th/personnel/index.aspx.%20%20ระบบงาน
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    ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ – สกุล     นางกชพรรณ  ผลศรัทธา 

วัน เดือน ปี เกิด    28  พฤษภาคม  2515 

วุฒิกำรศึกษำ    สาขาวิชาวิทยาการจัดการทั่วไป (การตลาด)  

     มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 

ต ำแหน่งปัจจุบัน    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระดับช านาญการ 

สถำนที่ปฏิบัติงำน กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

วัน เดือน ปี ท่ีบรรจุ   6  พฤศจิกายน  2536 

อำยุรำชกำร     27  ปี 
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ภำคผนวก 
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       ภำคผนวก  ก 

 
ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินทดแทน จากกองทุนเงินทดแทน กรณี

ข้าราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือลูกจ้าง เสียชีวิต (แบบ ทท.1) 
ตัวอย่างหนังสือขอรับค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กรณีทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะและได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  (แบบ ทท.2) 
ตัวอย่างหนังสือขอรับค่าทดแทน กองทุนเงินทดแทน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  (กรณีเสียชีวิต)

(แบบ ทท. 3) 
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เอกสารหมายเลข  1 

แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทน จากกองทุนเงินทดแทน (แบบ ทท.1) 
 

 
 

                                                                                                                              
แบบ  ทท. 1 

 

แบบหนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่ำทดแทนจำกกองทุนเงินทดแทน  
กรณีข้ำรำชกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ หรือลูกจ้ำง  เสียชีวิต 

                                             ……………………… 
 

 เขียนที่ ..........................................................................  

วันที ่.............. เดือน ................................ พ.ศ. ..............  
 

ข้าพเจ้า ……….………………………เลขประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………….………  
อยู่บ้านเลขที ่……………… ซอย ………………………………… ถนน ………………………….. ต าบล……………………………….  
อ าเภอ ………………………… จังหวัด…………………………………… 

 

มีความประสงค์ขอแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน  กรณี
เสียชีวิต และขอให้ถ้อยค าไว้เปน็หลักฐานดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ 1.ข้าพเจ้าเป็น ข้าราชการ พนักงานในสถาบนัอุดมศึกษาลูกจ้างประจ าลูกจ้างชั่วคราว 
           อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………… ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ……………….………………………………….. 

สังกัด ……………..………… มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/กรมอ่ืน (ระบุ) ………..………………………………….……… 
เร่ิมเข้าท างานที่มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช เม่ือวันที ่….……. เดือน……………………… พ.ศ. ……………………… 
 

ข้อ 2.  ข้าพเจ้าขอระบุผู้รับผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร จ านวน ………… คน  ดังนี ้
    ชื่อ - สกุล                 เลขประจ าตัวประชาชน     ความสัมพันธ ์

(1) ………………..……………………………     ………………………….……………    …………………………………. 
(2) ………………..……………………………     ………………………….……………    …………………………………. 
(3) ………………………………………………     ………………………….……………    …………………………………. 
(4) ………………………………………………     ………………………….……………    …………………………………. 
(5) ………………..……………………………     ………………………….……………    …………………………………. 
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ข้อ 3.  ข้าพเจ้าประสงค์ให้ผู้รับผลประโยชน์ตามข้อ 2 มีสิทธิไดร้ับเงินค่าทดแทนกรณีข้าพเจ้าเสียชีวิต 

ดังนี ้
      ได้รับเงินทั้งหมดเพียงรายเดียวตามล าดับก่อนหลัง 
         ได้รับเงินรายละเท่าๆ กันทุกราย 
         อ่ืนๆ (ระบ)ุ ……………….………………………………………………….…………………… 

 

ข้อ 4.  ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ว่าด้วย 
กองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2551 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังทุกประการ 

 

          ลงชื่อ…….. ........................................... ….ผู้แสดงเจตนา 
        ( ................................................. .………) 

                                                                   ลงชื่อ ................................................พยาน              
                                                                          (……….……………..…………....…)   
                                                                   ลงชื่อ……………………………….………….พยาน 
                                                                          (…..………….……………………....)       
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เอกสารหมายเลข  2 
 

   
แบบ  ทท. 2 

 
 
 

แบบขอรับเงินค่ำทดแทน กองทุนเงินทดแทน 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

(กรณีทุพพลภำพ สูญเสียอวัยวะและได้รับบำดเจบ็อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัตหิน้ำที่รำชกำร) 
 

ส ำหรับข้ำรำชกำร  พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำหรือลูกจ้ำง 
 

วันที ่….…… เดือน...…………………………………… พ.ศ. ………………… 
เรียน  อธิการบดี 
         
        ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว....................................เลขประจ าตัวประชาชน......................................... 
เป็น     ข้าราชการ   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา   ลูกจ้างประจ า    ลูกจ้างชั่วคราว........................                          
          อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………..…   ด ารงต าแหน่ง …………………………………………...…………… 

สังกัด.......................................................... รับเงินเดือนหรือค่าจ้างครั้งสุดทา้ย  ขั้น …………….……บาท    
มีความประสงค์ขอรับเงินค่าทดแทนจากกองทุนเงนิทดแทนในกรณี  ดังนี้   

 
           ทุพพลภาพ เป็นเงินจ านวน................บาท (.....................................................................................) 
 
           สูญเสียอวัยวะอันเนือ่งมาจากการปฏบิัติหน้าที่ราชการ  ได้แก่          
              
1)........................................................................................................................................................................ 
              
2)........................................................................................................................................................................ 
        เป็นเงินจ านวน.......................................บาท (...................................................................................) 
 
          ได้รับบาดเจ็บอันเนือ่งมาจากการปฏบิัติหน้าที่ราชการ  ต้องเข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยภายใน
ของโรงพยาบาล...................... เป็นเวลา...........วัน  เป็นเงินจ านวน.................บาท  (.........................................) 
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        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเบิกจ่ายเงินคา่ทดแทนให้แก่ข้าพเจ้าด้วย  ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานใบรบัรอง
แพทย์และหลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องมาด้วยแล้ว และขอรับรองวา่การขอเบิกเงินค่าทดแทนคร้ังนี้ ถูกต้องตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วา่ด้วยกองทุนเงนิทดแทน หากภายหลังมหาวทิยาลัยพบว่าข้าพเจ้ารับ
เงินค่าทดแทนโดยทุจริต  ข้าพเจ้ายินดีคนืเงินค่าทดแทนที่ได้รบัไปทั้งหมด และให้มหาวิทยาลัยตัดสิทธิการได้รับ
ความช่วยเหลือตามระเบียบดังกล่าวตลอดไป                                                                                                                           
                      
                                                                 ลงชื่อ……………………………………………………. ผู้ขอเบิก    
                                                                       (……………………………………………………)              
                                                                 โทร. ......................................................................... 
 

ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำหรือลูกจ้ำง 
 

 เรียน  อธิการบดี 
              

                  ข้าพเจ้า ……………………………………………… ต าแหน่ง .…………………………………………………………. 
ได้ตรวจแบบค าขอรับเงินค่าทดแทนฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่าผู้ขอเบิกมีสิทธิได้รับเงินคา่ทดแทนตามจ านวนที่ขอ
เบิกตามระเบียบมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทนุเงินทดแทน ทุกประการ 
 
                                                                  ลงชื่อ…………………………………………………………… 
                                                                         (…………………………………………………………) 
                                                                          วันที่ …….… เดือน …………………… พ.ศ………… 
 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กองคลัง 
 

เรียน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

           ตรวจสอบแบบขอรับเงินค่าทดแทนฉบบันี้แล้ว ข้าราชการหรือลูกจ้างดังกล่าว มีสทิธิได้รับเงินค่าทดแทน  
ในกรณี           ทุพพลภาพ      สูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการปฏบิัติหน้าที่ราชการ       ได้รับ
บาดเจ็บอันเนื่องมาจากการปฏบิัติหน้าที่ราชการ  เปน็เงินจ านวน.................... บาท (............................................) 
จากกองทุนเงินทดแทน 
 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ     
                                                                        ลงชื่อ ……………………………………………………… 
                                                                                (………………….…………………………………)    
                                                                             วันที่ …..… เดือน …………… พ.ศ…………..… 

 
 



          69 

 
ควำมเห็นหัวหน้ำงำน / ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ควำมเห็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 

 
                   เห็นควรอนุมัติให้จ่ายได ้
 
        ลงชื่อ …………………………………………………… 
                (………………………………………………….) 
        ต าแหน่ง……..………………………………………….. 
        วันที่ …..… เดือน …………………… พ.ศ…………… 
 

 
อนุมัติ 

         
 ลงชื่อ …………………………………………… 
           (…………………………………….) 
     ต าแหน่ง …………………………………… 
         วันที่ ….… เดือน ……… พ.ศ..…… 

 
ใบรับเงิน 

 
           ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.........................................ได้รับเงินคา่ทดแทนจ านวน ……………….… บาท 
 (……………………………………………………………………………)  ไปถกูต้องแล้ว 
 
 
           ลงชื่อ ………………………………….…………...…….ผู้รับเงิน 
                       (………………………………………………...…) 
 
            ลงชื่อ………………………………………...…..……..ผู้จ่ายเงนิ 
                  (……………………...…………...……….....……) 
      วันที่ …… เดือน ………………… พ.ศ……..…… 
             (ลงชื่อต่อเมื่อได้รับเงินแลว้เท่านั้น) 
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 เอกสารหมายเลข  3 
 
 

แบบ  ทท. 3 
 

         แบบขอรับเงินค่ำทดแทน กองทุนเงินทดแทน 
 มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

(กรณีเสียชีวิต) 
 

วันที ่….…… เดือน...…………………………………… พ.ศ. ………………… 
เรียน  อธิการบดี 
         

        ด้วย นาย/นาง/นางสาว..............................................เลขประจ าตัวประชาชน............................................ 
เป็น     ข้าราชการ    พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษา    ลูกจ้างประจ า    ลูกจ้างชั่วคราวราย..............                          
          อ่ืนๆ (ระบุ) ………………………………………     ด ารงต าแหน่ง ……………………………………………..……...… 
รับเงินเดือนหรือค่าจ้างครั้งสุดทา้ย  ขั้น …………บาท ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่……เดือน……..………พ.ศ. ………………… 
ด้วยสาเหตุ.............................................................................................................................................................. 
เร่ิมเข้าท างานที่มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช เม่ือวันที่….…เดือน.…………พ.ศ. …… รวมเวลาท างาน .........ปี 
 ในการนี้ ผู้เสียชีวิตดังกลา่ว  
 

         ได้ระบุผู้รับผลประโยชน์ให้พวกข้าพเจ้าไว้ในใบสมัครเข้าร่วมกองทุนเงินทดแทน เลขที่……/……………  
ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินคา่ทดแทน  จ านวน ………… คน   ดังนี ้
   ชื่อ - สกุล           เลขประจ าตัวประชาชน    ความสัมพนัธ ์  อัตราส่วนทีไ่ด้รับ    จ านวนเงนิที่ได้รบั (บาท) 
 ……………………    …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
 ……………………     …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
 ……………………     …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
 ……………………     …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
   
 
        ไม่ได้ระบผุู้รับผลประโยชน์ไว้ พวกข้าพเจ้าซึง่เป็นทายาทตามกฎหมายจงึมีสิทธไิด้รับเงินค่าทดแทน
จ านวน …… คน  ดังนี ้
  ชื่อ - สกุล           เลขประจ าตัวประชาชน    ความสัมพันธ ์  อัตราส่วนทีไ่ด้รับ    จ านวนเงนิที่ได้รบั (บาท) 
 ……………………     …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
 ……………………     …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
 ……………………    …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
 ……………………    …………………………        ………………        …………………            ………………………… 
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     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเบิกจ่ายเงินคา่ทดแทนให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วย  ทั้งนี้ได้แนบหลกัฐานใบมรณ
บัตรและหลักฐานอื่นๆที่เก่ียวขอ้งของผู้เสียชีวิต รวมทั้งหลักฐานประจ าตัวของพวกข้าพเจ้ามาด้วยแล้ว และขอ
รับรองว่าการขอเบิกเงินค่าทดแทนคร้ังนี้ ถูกต้องตามระเบยีบมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงนิ
ทดแทน หากภายหลงัมหาวิทยาลัยพบว่าพวกข้าพเจ้ารับเงินคา่ทดแทนโดยไม่ถูกต้อง  พวกข้าพเจ้ายินดีคืนเงนิ
ค่าทดแทนที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้แก่มหาวิทยาลัย  ภายใน 30 วัน  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
 
        ลงชื่อ……………………… ผู้ขอเบิก (ผู้รับผลประโยชน์/ทายาทตามกฎหมาย)  โทร. ................................  
          (……………………………………) 
        ลงชื่อ…………………………… ผู้ขอเบิก (ผู้รับผลประโยชน/์ทายาทตามกฎหมาย)  โทร. ................................  
              (………………………………) 
        ลงชื่อ…………………………… ผู้ขอเบิก (ผู้รับผลประโยชน/์ทายาทตามกฎหมาย)  โทร. ................................  
              (………………………………) 
         
        ลงชื่อ……………………………… พยาน           ลงชื่อ………………………………………………  พยาน 
             (……………………………………)                    (………………………………………………)    
 
        ลงชื่อ…………………………………… พยาน                        
             (……………………………………)          
                                        

ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงผู้เสียชีวิต 
 

 เรียน  อธิการบดี 
              
                  ข้าพเจ้า ……………………………………………… ต าแหน่ง …………………………………………………. 
ได้ตรวจแบบค าขอรับเงินค่าทดแทนฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่าผู้ขอเบิกเป็นผู้รับผลประโยชน์/ทายาทตามกฎหมาย
ของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เสียชีวิต และมสีิทธไิด้รับเงินคา่ทดแทนตามจ านวนที่ขอเบิกตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทนุเงินทดแทน ทุกประการ 
 
                                                                      ลงชือ่………………………………………………………… 
                                                                             (………………………………………………………) 
                                                                             วันที่ …… เดือน …………………… พ.ศ………… 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่กองคลัง 
 
เรียน  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

           ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ผู้รับผลประโยชน์/ทายาทตามกฎหมายของข้าราชการหรือลูกจ้างผู้เสียชีวิต  
มีสิทธิได้รบัเงินค่าทดแทนจากกองทุนเงินแทน  จ านวน……………คน  รวมเป็นเงินทั้งสิน้ ............................ บาท  
ดังนี ้
           

           1. นาย/นาง/นางสาว............................................... เลขประจ าตัวประชาชน.........................................
อยู่บ้านเลขที่............ซอย................................ถนน..................................แขวง/ต าบล..........................................
เขต/อ าเภอ...........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.............. มีความสัมพันธ์เป็น........................ 
อัตราส่วนทีไ่ด้รับ…………………..เป็นเงิน.......................บาท (............................................................................) 
           

           2. นาย/นาง/นางสาว........................................... เลขประจ าตัวประชาชน ............................................
อยู่บ้านเลขที่..................ซอย....................................ถนน............................แขวง/ต าบล......................................
เขต/อ าเภอ.....................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์................. มีความสัมพันธ์เป็น........................... 
อัตราส่วนทีไ่ด้รับ…………………..เป็นเงิน.......................บาท (.............................................................................) 
           

            3. นาย/นาง/นางสาว......................................... เลขประจ าตัวประชาชน............................................
อยู่บ้านเลขที่..................ซอย....................................ถนน......................................แขวง/ต าบล...........................
เขต/อ าเภอ.........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์................. มีความสัมพันธ์เป็น.........................          
อัตราส่วนทีไ่ด้รับ………………………..เป็นเงิน.......................บาท (.......................................................................) 
           

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ     
 

                                                        ลงชื่อ …………………………………………………… 
                                                                (…………………………………………………)    
                                                           วันที่ ……… เดือน …………………… พ.ศ………… 

ควำมเห็นหัวหน้ำงำน/ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง ควำมเห็นผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
 
               เห็นควรอนุมัติให้จ่ายได ้
 
         ลงชื่อ ………………………………………………… 
                  (…………………………………………….) 
         ต าแหน่ง …………………….……………………… 
         วันที่ …… เดือน …………………… พ.ศ………… 

 
อนุมัติ 

         
             ลงชื่อ……………………………………… 
                   (…………………………………….) 
         ต าแหน่ง …………………………..…………. 
          วันที่ …… เดือน …………… พ.ศ……… 
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ภำคผนวก  ข 
 
 
ส าเนาระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2551 
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