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และการจัดหารายได้ข องมหาวิท ยาลัย การจัดทําฐานข้อมูล และรายงานด้ านการเงิน การบริห ารการเงิน
การรับจ่าย เงินเดือน การเงิน การบั ญ ชี การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งในความ
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สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ
ด้วยการปฏิบัติงานภารกิจการเงินในส่วนงานงบประมาณของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ภาระงาน
หลักเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย เนื่องจากหลักฐานการจ่าย เป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้เป็น
การสนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน และเป็นหลักฐานที่ใช้เป็นข้อมูลทางการเงิน และความถูกต้องเชื่อถือได้ของการ
บันทึกบัญชี และรายงานทางการเงินที่สําคัญ หลักฐานการจ่ายหรือเอกสารหลักฐานทางการเงินถือว่าเป็น
เอกสารตามหลักการของกฎหมายมหาชน เป็นเอกสารของทางมหาวิทยาลัยที่มีความสําคัญมาก
เนื่ อ งจากบุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในสายการเงิ น
การงบประมาณ และบัญชี ยังไม่เข้าใจและให้ความสําคัญต่อเอกสารหลักฐานทางการเงินค่อนข้างน้อย จึงให้
ความสําคัญต่อการลงลายมือชื่อ การให้ความเห็นและการปฏิบัติต่อเอกสารหลักฐานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่
รัดกุมเพียงพอ ได้แก่ ก่อนลงลายมือชื่อในจุดสําคัญยังมิได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เอกสาร
หลักฐานประกอบ หรือชุดใบสําคัญจ่าย มีเอกสาร หรือข้อมูลในเอกสารมีความขัดแย้งกัน ไม่มีความเป็นเหตุ
เป็นผลกันที่เพียงพอ ทําให้เกิดข้อสงสัย เกี่ยวกับความเป็นจริง หรือเป็นเท็จ ซึ่งทําให้เอกสารหลักฐานการจ่าย
เหล่านั้นขาดความสมบูรณ์ ไม่น่าเชื่อถือ และไม่สามารถยอมรับ หรือนํามาใช้ประกอบเป็นเอกสารหลักฐานการ
จ่ายที่ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนที่เชื่อถือได้
โดยทั่วไปเอกสารหลักฐานการจ่ายทางการเงิน ประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เอกสารตามกฎหมาย เป็นเอกสารที่จําเป็นต้องมีหรือต้องใช้ตามที่กฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ เช่น คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ใครเป็นผู้ใช้อํานาจทางปกครองอย่างไร มี
เงื่อนไขหรือข้อกําหนดไว้อย่างไร ซึ่งหมายถึงคําสั่งทางปกครองต่างๆ นั่นต้องชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ ในทางการเงิน การคลัง ภาครัฐ นั้น คําสั่งทางปกครองที่สําคัญ ได้แก่ คําสั่ง
แต่งตั้ง มอบหมาย การใช้อํานาจทางปกครองในการเบิกจ่ายเงิน การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
โดยปกติเป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ เช่น อธิบดี อธิการบดี หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นๆ หัวหน้าส่วน
ราชการ บางทีก็อาจจะเรียกว่า หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ เท่านั้น ที่มีอํานาจลงนามในคําสั่งทาง
ปกครอง มอบอํานาจ(แบ่งอํานาจ) ของหัวหน้าส่วนราชการนั้น มอบให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ช่วย
พิจารณาอนุมัติ อนุญ าต หรือสั่งการแทนได้ตามเงื่อนไขที่มอบหมาย ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถนํา
อํ า นาจอนุ มั ติ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายไปมอบต่ อ ให้ บุ ค คลอื่ น ๆได้ ดั ง นั้ น ชุ ด ของเอกสารตามกฎหมายจึ ง มี
ความสําคัญ มาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่สําคัญ ในการเป็นข้อมูลที่สําคัญ ตามที่กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้นๆ กําหนดไว้ กรณีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. กรณีจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เอกสารตามกฎหมาย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญ
รับเงิน หรือ ใบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน ซึ่งเอกสารแต่ละอย่างนั้นมีความสําคัญและมี
ความหมาย ในความเป็ น จริงที่ แ ตกต่ างกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ความเป็ น จริง และสอดคล้ อ งกั น ตามกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง
2. กรณี จ่ า ยเงิ น ยื ม ทดรอง เอกสารตามกฎหมาย ได้ แ ก่ สั ญ ญาเงิ น ยื ม ทดรอง ตามแบบที่
กระทรวงการคลังหรือมหาวิทยาลัยกําหนด
3. กรณีส่วนมหาวิทยาลัยได้รับเงิน เอกสารตามกฎหมาย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของทางมหาวิทยาลัย
ที่มีรูปแบบ และเนื้อหาตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบหรือบางครั้งอาจเรียกว่า ชุดใบสําคัญจ่าย ในเชิงระบบการควบคุมภายใน
ทางด้านการเงิน การงบประมาณและการพัสดุ ซึ่งเอกสารทั้งสองส่วน (ข้อ 1 และ ข้อ 2) เป็นชุดใบสําคัญที่มี
ความสําคัญในการสนับสนุน ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของหลักฐานการจ่าย และสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับความ
เป็นจริง ความจําเป็นเหมาะสม ความประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการหรือไม่ อย่างไร ในเชิงคุณภาพ
หัวหน้าส่วนราชการผู้อนุมัติ หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ชัดเจน ตามคําสั่ง
ทางปกครองที่เกี่ยวข้องหรือกําหนดไว้ในขอบเขตที่ระบุไว้ในคําอธิบายหรือคําบรรยายลักษณะการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว้ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เช่น กําหนดให้พิจารณา ตรวจสอบ
สอบทาน และการให้ความเห็นต่อผู้มีอํานาจเพื่ออนุมัติ ในกิจกรรมต่างๆ ล้วนมีความหมาย ความสําคัญ และ
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาได้ทั้งสิ้น
ในหน้าที่ของเจ้าหน้าการเงิน ผู้ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย ผู้สอบทาน และผู้อนุมัติที่เกี่ยวข้องกับ
การเงิน การงบประมาณ การบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องมีความรู้และทักษะในการตรวจสอบ ซึ่ง
สําคัญที่จะต้องทําความเข้าใจของเอกสารหลักฐานประกอบซึ่งจะต้องประกอบด้วย เอกสารตามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ซึ่งเอกสารทั้งสองกลุ่มนี้ล้วนมีความสําคัญต่อ
ความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึงระบบการควบคุมภายในขั้นพื้นฐานของงานด้านการเงิน การ
คลัง และรายงานการเงิน หรืองบการเงิน ซึ่งจะเป็นรายงานที่สะท้อนผลการดําเนินงาน ซึ่งเปิดเผยในรายงาน
หรือข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเน้นจําเป็นขั้นพื้นฐานของงานการเงิน การงบประมาณ และงานบัญชี ของหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ดั ง นั้ น การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานการจ่ า ย จึ ง เป็ น วิ ธี ห นึ่ ง ที่ จ ะควบคุ ม และป้ อ งกั น มิ ให้ เกิ ด
ข้ อ บกพร่อ ง หรือ ข้อ ผิ ด พลาดในการเบิ ก จ่ ายเงิน การจั ด ทํ าคู่ มื อ การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานการจ่าย
จึงจําเป็นที่จะศึกษาปัญหาและแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย มีขั้นตอนและการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อน
และต้องอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามเวลาที่กําหนด ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย
ระเบียบและข้อบังคับการปฏิบัติงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่ง มีกฎ ระเบียบ และข้อกําหนดที่
เกี่ยวข้องหลายฉบับ ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบที่ถูกต้อง
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อให้ ผู้ ปฏิ บั ติงานด้ านการเงิน และผู้ส นใจทั่ วไป ทราบขั้นตอน วิธีการปฏิ บั ติงาน รวมทั้ งกฎ
ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทําเอกสารการเบิกจ่าย
2. เพื่ อให้ ผู้ ปฏิ บัติงานด้านการเงิน หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการเงิน การงบประมาณและการบัญ ชี มี
แนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย
3. เพื่ อให้ บุค ลากรฝ่ายการคลังและทรัพ ย์สิ นได้รับ ความรู้และได้ใช้ ประโยชน์ จากคู่มือการตรวจ
เอกสารหลักฐานการจ่าย
4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ทราบบทบาท หน้าที่ ของตนเอง
5. เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านในการตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานการจ่ า ย และสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้

3

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น สามารถเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านในการจั ด ทํ า เอกสารการเบิ ก จ่ า ย
ได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง เป็นไปตาม กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เพื่อให้การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การจ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. บุคลากรฝ่ายการคลังและทรัพย์สินได้รับความรู้และได้ใช้ประโยชน์ จากคู่มือการตรวจเอกสาร
หลักฐานการจ่าย
4. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย และสามารถปฏิบัติงาน
แทนกันได้
5. เป็นแนวทางในการศึกษาของผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบหลักฐานการจ่าย
1.4 ขอบเขตของคู่มือ
คู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายฉบั บนี้ใช้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินในส่วนงานด้าน
งบประมาณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ที่สนใจ
จากความสําคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันต่อเวลา ตลอดจนเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการจ่าย ที่แต่ละคณะ หรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งเอกสารเบิกจ่าย มายังฝ่ายการ
คลังและทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ/คําจํากัดความ
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยทักษิณ
“ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน” หมายความว่า ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ
“บุคลากร” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่าย
การคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยทักษิณ
“หลักฐานการจ่าย” หมายความว่า หลักฐานแสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน หรือเจ้าหนี้ตาม
ข้อผูกพั น เช่ น ใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญ จ่าย(หน้ างบ) หลักฐานการจ่าย เป็ นเอกสารหลักฐานที่ ใช้ เป็ นการ
สนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน และเป็นหลักฐานที่ใช้เป็นข้อมูลทางการเงิน และความถูกต้องเชื่อถือได้ของการ
บันทึกบัญชี และรายงานทางการเงินที่สําคัญ
“งบดํ าเนิ นงาน” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้ จ่ายเพื่ อการบริหารงาน
ประจําและการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
“การฝึกอบรม” หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน โดยมีโครงการหรือ
หลักสูตรและช่วงเวลาที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่
มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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“การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านนอกพื้ น ที่ ” หมายความว่า การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ งานของพนั ก งาน
มหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
“เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา” หมายความว่า เงินที่ทางมหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกตินอกเวลา ทั้งในและนอกที่ตั้ง
สํานักงาน หรือลักษณะงานเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน โดยจ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน
“ค่ารับรอง” หมายความว่า รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางมหาวิทยาลัย

บทที่ 2
โครงสร้าง ภารกิจของหน่วยงาน
2.1 โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างการบริหารฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง
และกิจการสภามหาวิทยาลัย

หัวหน้าฝ่ายการคลังและทรัพย์สนิ

หัวหน้าภารกิจ
ด้านธุรการ

ภารกิจด้าน
ธุรการ

หัวหน้าภารกิจ
ด้านพัสดุ

หัวหน้าภารกิจ
ด้านการเงิน

หัวหน้าภารกิจ
ด้านบัญชี

ภารกิจด้าน
พัสดุ

ภารกิจด้าน
การเงิน

ภารกิจด้าน
บัญชี
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2.2 ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
ฝ่ายการคลังและทรัพ ย์สิน ตามประกาศมหาวิท ยาลั ยทั กษิ ณ เรื่อง การจัด ตั้ งหน่ วยงานและการ
กําหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานภายในสํานักงานมหาวิทยาลัยและสํานักงานวิทยาเขต(ปรับปรุงฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 รับผิดชอบการบริหารและกําหนดนโยบายการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการจัดหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย การจัดทําฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงิน การบริหารการเงิน การรับจ่ายเงิน เงินเดือน และ
การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หน้าที่ความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้
1. ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้
2. ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับระบบการบัญชีเงินงบประมาณและเงินรายได้ให้เป็นไปตามระเบียบ
และสามารถตรวจสอบได้
3. ควบคุม และจัดวางระบบการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่วางไว้
4. ควบคุม ดําเนินการ และให้บริการด้านการพัสดุแก่มหาวิทยาลัย
5. ประสานงานด้านการเงิน การบัญชี การงบประมาณและการพัสดุ
6. ให้คําแนะนําด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
7. พิจารณาเสนอร่างหรือแก้ไขหรือเพิ่มเติม ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
8. ควบคุม และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
โดยได้วางระบบงานด้วยการจัดกลุ่มภารกิจภายในฝ่าย เป็น 4 กลุ่มภารกิจ และกําหนดขอบข่าย
หน้าที่ของแต่ละกลุ่มภารกิจ ประกอบด้วย
1. กลุ่มภารกิจด้านธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานสารบรรณ งาน
ประกันคุณภาพ งานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ(กพร.) งานจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) งานการจัดการองค์ความรู้ (KM.) งานรวบรวมและจัดทํารายงานการควบคุม
ภายในและความเสี่ยง งานกิจกรรม5ส. งานจัดทํามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation
Procedure) งานจัดการประชุม สัมมนา งานจดรายงานการประชุม และส่งรายงานการประชุม งานติดต่อ
ประสานงานเรื่องต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก งานจัดเก็บเอกสารภายในหน่วยงาน งานทําลายเอกสาร
งานรับ – ส่งไปรษณีย์ ของฝ่าย งานอัดสําเนา – ถ่ายเอกสาร จัดรูปเล่ม งานร่าง พิมพ์ ตรวจหนังสือ ภายใน
และภายนอก งานรวบรวมและจั ด ทํ ารายงานสรุป ผลการปฏิ บั ติ งานของฝ่ าย งานดู แ ลการใช้ เครื่อ งใช้
สํานักงานของฝ่าย ปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายอื่น ๆ และงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. กลุ่ ม ภารกิ จ ด้ า นการพั ส ดุ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ จั ด จ้ า งซ่ อ มวั ส ดุ
ครุภัณฑ์ จ้างเหมาบริการ จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา วิธีประมูลราคา วิธีพิเศษ วิธีประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดูแลบํารุงรักษาครุภัณฑ์ จัดทําบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ให้หมายเลขครุภัณฑ์ คํานวณ
ค่าเสื่อมราคา ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ ตรวจสอบพัสดุประจําปี จําหน่ายพัสดุชํารุด จัดทําข้อมูลหลักผู้ขาย
จัดทําใบPO. ตรวจสอบและจัดทําเรื่องการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
กรณีมีหนี้ผูกพันและงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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3. กลุ่มภารกิจด้านการบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเงินงบประมาณ เงินรายได้ การ
บันทึกบัญชีรับจ่ายเงิน การตรวจสอบการรับและจ่ายเงิน งานปิดบัญชีประจําปี งานตรวจสอบครุภัณฑ์และค่า
เสื่อมราคา งานปรับปรุงบัญชีต่าง ทะเบียนคุมเงินรับฝากทุกประเภท รวมทั้งการบันทึกบัญชีในระบบบัญชี
สามมิติ และในระบบGFMIS การจัดทํางบเปรียบเทียบเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณและเงินรายได้ การ
จัดทํารายงานการเงินและจัดทํางบการเงินรวม การเรียกรายงานจากระบบGFMIS เพื่อจัดส่งสํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน รวบรวมและเก็บหลักฐานการบันทึกบัญชี ติดตามการส่งเงินรายได้ของหน่วยงาน และงานอื่น
ๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. กลุ่ มภารกิจด้านการเงิน รับ ผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน งบประมาณ เงินรายได้ เงิน กองทุ น
สวัสดิการ เงินเดือน รับ จ่าย นําส่ง เก็บรักษาเงิน และเอกสารแทนตัวเงิน จัดทําทะเบียนคุมเอกสารแทน
ตั ว เงิ น ทะเบี ย นคุ ม เช็ ค ทะเบี ย นจ่ า ยเงิ น สด รายงานเงิ น คงเหลื อ ประจํ า วั น จ่ า ยและรั บ คื น เงิ น ยื ม
รับ ส่ งเงิน ชพค. ชพส. สหกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สหกรณ์ อื่ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิ น
เงินประกันสังคม เงิน กบข. เงิน กสจ. เงินภาษี ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินและงานอื่น ๆ ที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย และการบริหารรายได้และทรัพย์สิน รับผิดชอบการฝาก ถอนเงิน การบริหารจัดการ
รายได้จากเงินลงทุนในสถาบันการเงิน การบริหารสัญญา การบริหารจัดการกําหนดนโยบายและปฏิบัติงาน
บริหารรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
จากบทบาทหน้าที่ของฝ่ายการคลังและทรัพย์สินที่รับผิดชอบการบริหารและกําหนดนโยบายการเงิน
การบัญชี การพัสดุ และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย การจัดทําฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงิน
การบริหารการเงิน การรับจ่ายเงิน เงินเดือน และการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยนั้น การควบคุมดูแล
และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ
มหาวิทยาลัยได้
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยงาน
ปรัชญา : ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
ปณิธาน : มุ่งมั่นปฏิบัติงาน พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน
วิสัยทัศน์ : เราจะเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพย์สิน การบัญชีและการพัสดุ
สู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญและความรับผิดชอบทางวิชาชีพ
พันธกิจ : มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อการบริหารจัดการทางด้านการเงินและทรัพย์สิน การบัญชีและการพัสดุ
สู่ความเป็นเลิศ โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ รับผิดชอบ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

บทที่ 3
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตั งิ านและเงื่อนไข
ตามที่ พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ พ.ศ.2551 ใช้ บั งคั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ 31 มกราคม 2551
เป็นต้นมา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง ศึกษาธิการ และ
กฎหมายว่ าด้ ว ยการปรั บ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม และไม่ เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยวิ ธีก าร
งบประมาณและกฎหมายอื่น
บทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2551 ยังได้ให้ข้าราชการ ลูกจ้างของ
ส่ ว นราชการ และพนั ก งาน ซึ่ ง สั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ ยั ง คงสถานภาพเป็ น ข้ า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ถือว่ามหาวิทยาลัยเป็นส่วน
ราชการ และให้นํากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยลูกจ้างของส่วนราชการหรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับแล้วแต่กรณี จากการคงสถานภาพการ
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างของส่วนราชการและพนักงาน รวมทั้งการให้ข้าราชการ
หรือลูกจ้างที่ สมัค รใจเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลั ยยื่นหนังสือแสดงเจตนาต่ออธิการบดี
มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่งผลให้ปัจจุบันมหาวิทยาลัยทักษิณ มีบุคลากรทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
2. พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ลูกจ้างส่วนราชการ
4. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย เป็นวิธีหนึ่งที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่อง หรือ
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน การจัดทําคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย จึงจําเป็นที่จะศึกษา
ปัญหาและแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย มีขั้นตอนและการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อน และต้องอยู่ในกรอบของ
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามเวลาที่กําหนด ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
การปฏิบัติงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่ง มีกฎ ระเบียบ และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ
ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ถูกต้อง
ซึ่งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบประเภทรายจ่ายตามงบประมาณต่างๆ
ดังต่อไปนี้
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายตามงบประมาณจําแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
2. รายจ่ายงบกลาง
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1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้สําหรับแต่ละส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่
1.1 งบบุคลากร
1.2 งบดําเนินงาน
1.3 งบลงทุน
1.4 งบเงินอุดหนุน
1.5 งบรายจ่ายอื่น
1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่าย
ที่กําหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน
โดยมีอัตราตามที่กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจําปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดให้จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือนและเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น
(1) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภา
ผู้แทนราษฎร
(2) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภา ผู้แทนราษฎร
และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
(3) เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มของสมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(4) เงิ น ประจํ า ตํ า แหน่ ง และเงิ น เพิ่ ม ของประธานศาลรั ฐ ธรรมนู ญ และตุ ล าการ
ศาลรัฐธรรมนูญ
(5) เงินประจําตําแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ
(6) เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
(7) เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งข้าราชการการเมือง
(8) เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.)
(9) เงินเพิ่มพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)
(10) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)
(11) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
(12) เงินเพิ่มประจําตําแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ
(13) เงินเพิ่มพิเศษผู้ทําหน้าที่ปกครองโรงเรียนตํารวจ (พ.ร.ต.)
(14) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)
(15) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับข้าราชการ
(17) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น
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1.1.2 ค่าจ้างประจํา หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจําของส่วนราชการ โดยมีอัตราตามที่
กําหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจํา รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกําหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจํา
และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจํา เช่น
(1) เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
(2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจ้างประจํา
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ
1.1.3 ค่ าจ้ างชั่ วคราว หมายถึ ง เงิน ที่ จ่ า ยเป็ น ค่ าจ้ างสํ าหรั บ การทํ างานปกติ แ ก่ ลู ก จ้ างชั่ วคราว
ของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน
ราชการ ตามอัตราที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินที่กําหนดให้จ่ายใน
ลักษณะดังกล่าว และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินช่วยเหลือการครองชีพ
พิเศษ เป็นต้น
1.2 งบดําเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจํา ได้แก่ รายจ่าย
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว
1.2.1 ค่ าตอบ แทน ห มายถึ ง เงิ น ที่ จ่ า ยตอบแทนให้ แก่ ผู้ ที่ ปฏิ บั ติ งานให้ ทางราชการ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด เช่น
(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(2) เงิน ตอบแทนตําแหน่งและเงินอื่นๆ ให้ แก่ กํานั น ผู้ใหญ่ บ้าน แพทย์ประจําตําบล
สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่ บ้านฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทําศพ
(3) ค่าตอบแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสํารอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง
(5) ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้ า งและควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งที่ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
จากทางราชการ
(6) ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นการรั ก ษาความเจ็ บ ป่ วยนอกเวลาราชการและ
ในวันหยุดราชการ
(7) เงินรางวัลกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
(8) เงินประจําตําแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ
(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
(12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว
(13) เงินค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสํานักราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น
(15) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
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(16) เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
(17) เงินค่าตอบแทนการสอบ
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย
(19) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
(20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ
(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหน้าที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ
(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจําผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตําแหน่ง
(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจําตําแหน่ง
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณู ปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น
(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่า
ติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
(2) ค่ า จ้ า งเหมาเดิ น สายไฟฟ้ า และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การซ่ อ มแซม
บํารุงรักษา หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพิ่มกําลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า
(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการน้ําประปา รวมถึง
ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ําและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา
(4) ค่ า จ้ า งเหมาเดิ น ท่ อ ประปาและติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ป ระปาเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การซ่ อ มแซม
บํารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์
ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์
(7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น
(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(9) ค่าเบี้ยประกัน
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทําการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ
ของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(11) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กรณี เป็ น การจ้ างเหมาทั้ งค่ าสิ่ งของและค่ าแรงงาน ให้ จ่ า ยจากค่ าใช้ ส อย ส่ ว นกรณี ที่
ส่วนราชการเป็นผู้ดําเนินการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย
2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ
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รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น
(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ เช่น
(1) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่ น ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก
ค่าพาหนะ เป็นต้น
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตํารวจ
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา
(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ
(7) เงินรางวัลตํารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่
(9) เงินประกันสังคม(ในฐานะนายจ้าง)
(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน
1.2.3 ค่ าวั ส ดุ หมายถึ ง รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งสิ่ งของที่ มี ลั ก ษณะโดยสภาพไม่ ค งทนถาวร หรือ
ตามปกติ มี อายุก ารใช้ งานไม่ ยืน นาน สิ้ น เปลื อง หมดไป หรือ เปลี่ ยนสภาพไปในระยะเวลาอั น สั้ น รวมถึ ง
รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ ายเพื่ อ จั ด หาสิ่ งของซึ่ งโดยสภาพเมื่ อใช้ แล้ วย่ อมสิ้ นเปลื อง หมดไป แปรสภาพ
หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000บาท
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
(4) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท
(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี้
(1) ค่าไฟฟ้า
(2) ค่าประปา ค่าน้ําบาดาล
(3) ค่ าโทรศั พ ท์ เช่ น ค่ าโทรศั พ ท์ พื้ น ฐาน ค่ าโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ รวมถึ งบั ต รโทรศั พ ท์
บัตรเติมเงินโทรศัพท์
(4) ค่ าบริการไปรษณี ย์โทรเลข เช่น ค่ าไปรษณี ย์ ค่าธนาณั ติ ค่ าดวงตราไปรษณี ย ากร
ค่าโทรเลข ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น
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(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม เช่ น ค่ าโทรภาพ (โทรสาร) ค่ าเทเลกซ์ ค่ าวิ ท ยุ ติด ตามตั ว ค่ าวิท ยุสื่ อสาร ค่ าสื่ อ สาร
ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้ จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ค่ า ที่ ดิ น และสิ่ งก่ อ สร้ า ง รวมถึ ง รายจ่ า ยที่ กํ า หนดให้ จ่ า ยจากงบรายจ่ า ยอื่ น ใดในลั ก ษณะ
รายจ่ายดังกล่าว
1.3.1 ค่ าครุภัณ ฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่ อให้ ได้ มาซึ่งสิ่ งของที่ มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงรายจ่าย
ดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า
5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชําระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
(2) รายจ่ า ยเพื่ อ จั ด หาโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ร าคาต่ อ หน่ ว ยหรื อ ต่ อ ชุ ด เกิ น กว่ า
20,000 บาท
(3) รายจ่ า ยเพื่ อ ประกอบ ดั ด แปลง ต่ อ เติ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง ครุ ภั ณ ฑ์ รวมทั้ ง ครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
(4) รายจ่ายเพื่ อซ่ อมแซมบํ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณ ฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิ น
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
1.3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือ สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ง
ต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน
สระว่ายน้ํา สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ํา อ่างเก็บน้ํา เขื่อน เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(2) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้ง
ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการดําเนินการพร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือภายหลังการ
ก่อสร้างอาคาร
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็นต้น
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพื่อการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
(6) รายจ่ า ยที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ที่ ดิ น และหรื อ สิ่ งก่ อ สร้ า ง เช่ น ค่ า เวนคื น ที่ ดิ น ค่ าชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น
1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กําหนดให้จ่ายเป็นค่าบํารุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการ
ดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง มิ ใ ช่ ร าชการส่ ว นกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกํากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตําบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็ น
สาธารณประโยชน์ รวมถึ ง เงิ น อุ ด หนุ น งบพระมหากษั ต ริ ย์ เงิ น อุ ด หนุ น การศาสนา และรายจ่ า ยที่
สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
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งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่
(1) เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป หมายถึ ง เงิน ที่ กํ าหนดให้ จ่ า ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องรายการ เช่ น
ค่าบํารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบํารุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กําหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตาม
รายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น
1.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ
รายจ่ายที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ใช้จ่ายงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
(5) ค่าใช้จ่ายสําหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
(6) รายจ่ายเพื่อชําระหนี้เงินกู้
(7) ค่าใช้จ่ายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน
2. รายจ่ายงบกลาง
รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยทั่วไปใช้จ่าย
ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เงินเบี้ยหวัดบํ าเหน็จบํานาญ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็ จบํ านาญ
ข้าราชการ เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา เงินทําขวัญ ข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ
เงินค่าทดแทนสําหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความมั่นคงของประเทศเงินช่วยพิเศษข้าราชการบํานาญ
เสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบํานาญ
(2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ หมายความว่า รายจ่ายที่ ตั้งไว้เพื่อจ่าย
เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ
(3) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อ
จ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจําปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการ
ที่ได้รับเลื่อนระดับและหรือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ
(4) เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็น
เงินสํารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลนําส่งเข้ากองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
(5) เงินสมทบของลูกจ้างประจํา หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงิน สมทบที่รัฐบาลนําส่ง
เข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจํา
(6) ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ การเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น และต้ อ นรั บ ประมุ ข ต่ า งประเทศ หมายความว่ า
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศและหรือ
ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย

15

(7) เงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งสํารองไว้เพื่อจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น
(8) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานรักษาความมั่นคงของประเทศ
(9) เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเบิกจ่ายเป็น
เงินราชการลับ ในการดําเนินงานเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ
(10) ค่ าใช้ จ่ ายตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ หมายความว่ารายจ่ายที่ ตั้ งไว้ เพื่ อ เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(11) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ หมายความว่า รายจ่าย
ที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจําและพนักงานของรัฐ
อนึ่ ง นอกจากรายจ่ า ยรายการต่ า งๆ ดั งกล่ าวข้ างต้ น ซึ่ งเป็ น รายการหลั ก แล้ ว พระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี ยั งอาจตั้ งรายจ่ า ยรายการอื่ น ๆ ไว้ในรายจ่ ายงบกลางตามความเหมาะสม
ในแต่ละปี เช่น ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการชําระหนี้กองทุนหมู่บ้าน
และชุ ม ชนเมื อ ง ค่ าใช้ จ่ า ยเพื่ อ การเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพการแข่ งขั น และการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ของประเทศ
และค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
หลักการจําแนกงบประมาณประเภทรายจ่าย ถือเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเบื้องต้น ที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้ านการเงิ น บั ญ ชี แ ละงบประมาณควรทราบ ซึ่ งในคู่ มื อ การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานการจ่ ายฉบั บ นี้
ได้รวบรวมแนวทางการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ในงบดําเนินงาน ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งเป็น
หมวดงบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่ทางหน่วยงานและคณะในสังกัดของทางมหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้มีการเบิกจ่ายเป็นประจําและถือเป็นรายจ่ายหลักที่มีการเบิกจ่ายเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่าย
ถูกต้องมีประสิทธิภาพอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และการจัดทําใบสําคัญจ่ายได้อย่างถูกต้องลดปัญหาการทักท้วง
และสามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็ว
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3.2 วิธีการปฏิบัติงาน
แนวปฏิ บั ติการตรวจสอบหลั กฐานการจ่าย(ใบสําคั ญ จ่าย) ในคู่ มื อฉบั บ นี้ ได้ รวบรวมแนวทางการ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ในงบดําเนินงาน หมวดงบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ซึ่งเป็นหมวด
งบประมาณ ที่ทางหน่วยงานและคณะในสังกัดของทางมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มีการเบิกจ่ายเป็นประจําและ
ถือเป็นรายจ่ายหลักที่มีการเบิกจ่ายเป็นส่วนใหญ่ ดังต่อไปนี้
1. ค่าเบี้ยประชุม
2. ค่ารับรอง
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. ค่าตอบแทนวิทยากร
5. ค่าใช้จ่ายเดิน ทางไปปฏิ บัติงานนอกพื้นที่ ในประเทศ (ซึ่งในคู่มือฉบั บนี้ ได้ เน้นรายละเอียดใน
ตรวจสอบการเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ง านนอกพื้ น ที่ เนื่ อ งจากเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ บุ ค คลากร
มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายกันทุกหน่วยงานและบุคคลากรทุกท่านควรทราบในรายละเอียดและสิทธิ์ในการ
เบิกจ่ายของตนเอง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และส่งเอกสารมาเบิกจ่ายยังฝ่ายการคลังและทรัพย์สินถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ)
1. ค่าเบี้ยประชุม หมายถึง ค่าตอบแทนที่ทางหน่วยงานจ่ายให้แก่คณะกรรมการและอนุกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งและมาประชุม
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1. คําสั่งแต่งตั้งกรรมการ/คําสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทน
2. หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดวาระการประชุม
3. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินและจัดประชุม
4. ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
5. หลักฐานการจ่าย(แบบ บก.-กจ.9) พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงิน
6. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (หน้างบการเงิน)
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนหรือไม่
2. ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้รับเงินครบถ้วนตามรายละเอียดการเบิกจ่ายหรือไม่
4. ตรวจสอบวันที่จํานวนเงินรวมและมีจํานวนเงินตัวอักษรครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
5. ตรวจสอบกรณีทางหน่วยงานสํารองจ่ายค่าเบี้ยประชุม มีการประทับตราจ่ายแล้วพร้อมลงชื่อและ
วันที่ครบถ้วนหรือไม่
6. ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ต้องมีความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดและแหล่งเงิน
เบิกจ่ายถูกต้องหรือไม่
7. เมื่อตรวจสอบใบขอนุมติเบิกเงิน เรียบร้อยมีความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียด ลงชื่อรับรองใน
ส่วนภารกิจการเงิน แต่หากพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบให้ หมายเหตุไว้หลังใบขออนุมัติเงินเพื่อส่งคืน
หน่วยงานต้นสังกัด และส่งให้ภารกิจบัญชีตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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2. ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ/ประชุม
2. ทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
3. หนังสือขออนุมัติเบิกค่ารับรอง
4. ใบสําคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
5. ใบรับรองการจ่ายเงิน
6. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (หน้างบการเงิน)
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบครบถ้วนหรือไม่
2. ตรวจสอบการเบิกค่ารับรองเป็นไปตามระเบียบ/มติที่เกี่ยวข้องหรือไม่
3. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้อนุมัติ ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน ครบถ้วนหรือไม่
4. ตรวจสอบกรณีทางหน่วยงานสํารองจ่ายค่ารับรอง มีการประทับตราจ่ายแล้วพร้อมลงชื่อและวันที่
ครบถ้วนหรือไม่
5. ตรวจสอบวันที่จํานวนเงินรวมและมีจํานวนเงินตัวอักษรครบถ้วนถูกต้องหรือไม่
6. ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ต้องมีความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดและแหล่งเงิน
เบิกจ่ายถูกต้องหรือไม่
7. เมื่อตรวจสอบใบขอนุมติเบิกเงิน เรียบร้อยมีความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียด ลงชื่อรับรองใน
ส่วนภารกิจการเงิน แต่หากพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบให้หมายเหตุไว้หลังใบขออนุมัติเงินเพื่อส่งคืน
หน่วยงานต้นสังกัด และส่งให้ภารกิจบัญชีตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หมายถึง เงินที่ทางมหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกตินอกเวลา ทั้งในและนอกที่ตั้งสํานักงาน
หรือลักษณะงานเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน โดยจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1. บันทึกขออนุญาตและขออนุมัติเบิกค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
2. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
3. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
5. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (หน้างบการเงิน)
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วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบว่ามีการอนุญาตปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือไม่ วันที่ขอเบิกตรงกับวันที่ขออนุมัติเบิก
หรือไม่
2. ตรวจสอบการคิดค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบ มติกรรมการการเงินและทรัพย์สินหรือไม่ จํานวน
เงินรวมและจํานวนเงินเงินตัวอักษรถูกต้องหรือไม่
3. ตรวจสอบว่ามีลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานและลายมือชื่อหัวหน้าผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลา
หรือไม่
4. ตรวจสอบว่ามีลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมลงวันที่รับเงินหรือไม่
5. ตรวจสอบกรณีทางหน่วยงานสํารองจ่ายค่าเบี้ยประชุม มีการประทับตราจ่ายแล้วพร้อมลงชื่อและ
วันที่ครบถ้วนหรือไม่
6. ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ต้องมีความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดและแหล่งเงิน
เบิกจ่ายถูกต้องหรือไม่
7. เมื่อตรวจสอบใบขออนุมัติเบิกเงิน เรียบร้อยมีความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียด ลงชื่อรับรอง
ในส่วนภารกิจการเงิน แต่หากพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบให้หมายเหตุไว้หลังใบขออนุมัติเงินเพื่อส่งคืน
หน่วยงานต้นสังกัด และส่งให้ภารกิจบัญชีตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สาระสําคัญ
1. ผู้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 ข้าราชการ
 เจ้าหน้าที่/บุคลากรของรัฐ/พนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
2. คําจํากัดความ
 เวลาราชการ หมายความว่ า เวลาระหว่ า ง 08.30 ถึ ง 16.30 น. วั น ทํ า การ (สํ า หรั บ
ข้าราชการ)
 เวลาปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยทักษิณ หมายความว่า เวลาระหว่าง
08.00 ถึง 17.00 วันทําการ
 วันทําการ หมายความว่า วันจันทร์ถึงศุกร์
 วันหยุดราชการ หมายความว่า วันเสาร์และวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์
3. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนงาน เจ้าของงบประมาณก่อนการ
ปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 15 วัน นับจากปฏิบัติวันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
4. การรับรองการปฏิบัติงาน
 ผู้ปฏิบัติงานหลายคน กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง
 หากปฏิบัติงานคนเดียว กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นรับรองตนเองหรือผู้บังคับบัญชารับรอง
5. ให้งดเบิกการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ไม่เต็มจํานวนชั่วโมง และกรณีมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่น
ของทางราชการ ให้เลือกเบิกได้ทางเดียว
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หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ
1. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 4 ชั่วโมง
ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท
2. การปฏิ บัติงานในวันหยุดราชการ ให้มีสิท ธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ในอัตรา
ชั่วโมงละ 60 บาท
4. ค่าตอบแทนวิทยากร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1. หนังสือขออนุมัติให้จัดโครงการ
2. โครงการฝึกอบรม
3. หนังสือเชิญเป็นวิทยากรและหนังสือตอบรับจากวิทยากร
4. กําหนดการในโครงการที่จัดอบรม
5. ใบสําคัญรับเงิน
6. ใบขออนุมัติเบิกเงิน (หน้างบการเงิน)
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบโครงการ ซึ่งต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีรายละเอียดครบถ้วน ระบุงบประมาณที่ใช้
ระบุแหล่งเงิน ปละต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ ดูรายละเอียดความครบถ้วนของโครงการ
2. ตรวจสอบหนังสือเชิญวิทยากร ที่แสดงวัน เวลาและหัวข้อการบรรยายชัดเจน ตรวจความถูกต้อง
ของเอกสาร
3. ตรวจสอบหนังสือตอบรับการเป็นวิทยากร ทางวิทยากรทราบถึงวัน เวลาและหัวข้อการบรรยาย
ชัดเจน
4. ตรวจสอบการคิดค่าตอบแทนวิทยากรเป็นไปตามระเบียบ/มติที่เกี่ยวข้องหรือไม่
5. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ วันที่ ถูกต้องหรือไม่
6. ตรวจสอบกรณีทางหน่วยงานสํารองจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร มีการประทับตราจ่ายแล้วพร้อม
ลงชื่อและวันที่ครบถ้วนหรือไม่
7. ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ต้องมีความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดและแหล่งเงิน
เบิกจ่ายถูกต้องหรือไม่
8. เมื่อตรวจสอบใบขอนุมติเบิกเงิน เรียบร้อยมีความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียด ลงชื่อรับรองใน
ส่วนภารกิจการเงิน แต่หากพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบให้หมายเหตุไว้หลังใบขออนุมัติเงินเพื่อส่งคืน
หน่วยงานต้นสังกัด และส่งให้ภารกิจบัญชีตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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5. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในประเทศ
1. ความหมายของการเดินทาง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ.2524 ได้ให้ความหมาย ดังนี้
การเดินทางไปราชการ หมายความว่า การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดิ น ทางไปราชการรวมทั้ งการเดิน ทางเพื่ อ เข้ าร่วมการประชุ ม ในประเทศ การประชุม ใน
ต่างประเทศ และการประชุมระหว่างประเทศ ในหน้าที่ราชการหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่ราชการด้วย แต่ไม่
รวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจําในต่างประเทศ และการเดินทางตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการ
ไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ
การประชุ ม ในประเทศ หมายรวมถึ ง การสั ม มนา การประชุ ม ที่ เรีย กชื่ อ อย่ างอื่ น และการ
ฝึกอบรม แต่ไม่ รวมถึง การประชุม ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือการประชุม อื่นในลักษณะ
เดียวกัน และการประชุมประสานงานระหว่างส่วนราชการและหรือรัฐวิสาหกิจ
การประชุมระหว่างประเทศ หมายความว่า การประชุมซึ่งองค์การระหว่างประเทศจัดให้มีขึ้น
และให้หมายความรวมถึงการประชุมที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งประเทศใดจัดขึ้น โดยมีผู้แทนจากสองประเทศ
ขึ้นไปเข้าร่วมประชุมด้วย
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ให้ความหมายของ การเดินทางไปปฏิบัติงาน หมายถึง การ
เดินทางไปปฏิบัติงานนอกวิทยาเขตที่ปฏิบัติงานประจําตามปกติไปยังต่างอําเภอ ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
เพื่อไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นการชั่วคราว
2. ลักษณะของการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
1. การไปปฏิบัติงานชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา
หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ
2. การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
3. การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตําแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน
3. การกําหนดสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานนอกพื้นที่
กําหนดสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้
เดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ตามกรณีดังต่อไปนี้
1. กรณีการเดินทางระหว่างวิทยาเขตเพื่อไปปฏิบัติงานประจําตามปกติ ไม่มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง แต่มหาวิทยาลัยอาจจัดพาหนะเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางให้ก็ได้
2. กรณี ก ารเดิ น ทางระหว่ า งวิ ท ยาเขต เพื่ อ ไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ซ่ึ ง ได้ รั บ มอบหมายเป็ น พิ เศษ
นอกเหนือจากภารกิจประจําตามปกติ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ ให้มีสิทธิเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเฉพาะรายการค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ
3. กรณีการเดินทางภายในเขตกรุงเทพมหานครของพนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานวิทยาลัย
ประจําหน่วยงานประสานงานมหาวิทยาลัยทักษิณ หรือวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้
มีสิท ธิเบิกค่ าใช้จ่ายในการเดินทางเฉพาะรายการค่าพาหนะ ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยไม่อาจจัดพาหนะเพื่ อ
อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้ได้
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4. กรณี การเดิ น ทางไปยังต่างอําเภอหรือต่างจังหวัด หรือการเดิ น ทางระหว่างวิท ยาเขตและ
สํานักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กรุงเทพมหานคร ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่กําหนด
ไว้ในข้อ 3 ทุกรายการ
4. การอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
ผู้มีอํานาจในการอนุมัติให้พนักงานมหาวิท ยาลัย และลูกจ้างชั่วคราวเดินทางไปปฏิบัติงานใน
ราชการจักรของบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ อธิการบดี ซึ่งได้มีการมอบอํานาจให้คณบดี ผู้อํานวยการ
สถาบัน สํานัก เป็นผู้มีอํานาจสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน เดินทางไปราชการ/ปฏิบัติงานในประเทศ
ต่อมา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล จึงได้มี
ระเบี ยบมหาวิท ยาลั ยทั ก ษิ ณ ว่าด้วยหลั กเกณฑ์ และค่าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางไปปฏิ บั ติงานของพนั กงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 ให้คณบดี ผู้อํานวยการสํานัก และผู้อํานวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่มีฐานะ
เที ย บเท่ าส่ ว นงานวิ ช าการหรือ ส่ วนงานอื่ น เป็ น ผู้อํ า นาจอนุ มั ติ ก ารเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ งานในประเทศของ
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยผู้มีอํานาจอนุมัติอาจมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้ผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ เป็น
ผู้อนุมัติเดินทางไปปฏิบัตงิ านแทนก็ได้
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ประกอบด้วย
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ลักษณะเหมาจ่ายภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กําหนด
2. ค่าเช่าที่พัก การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ที่จําเป็นต้องพักแรม เว้นแต่การพักแรมซึ่งโดยปกติต้อง
พักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งมีผู้จัดที่พักไว้ให้แล้ว ให้ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้
3. ค่าพาหนะ เท่าที่จ่ายจริงโดยประหยัด ทั้งนี้ให้พนักงานมหาวิทยาลัยทุกประเภท ทุกระดับ
ตําแหน่ง มีสิทธิเบิกค่าพาหนะเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางปรับอากาศชั้นหนึ่ง หรือรถไฟชั้นที่ 2 นั่งนอน
ปรับอากาศ หรือเครื่องบินชั้นประหยัดก็ได้
4. ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจําเป็น อาทิ ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าบริการที่จอดรถชั่วคราว หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งหากไม่จ่ายอาจทําให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติพิจารณาตามความเหมาะสมและประหยัด โดยคํานึงถึงประโยชน์
สูงสุดของมหาวิทยาลัย
 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
1. การนั บ เวลาการเดิ น ทางไปราชการ/ปฏิ บั ติ งานเพื่ อ คํ านวณเบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง ให้
นับตั้งแต่เวลาออกจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ จนกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติ
แล้วแต่กรณี ดังนี้
 การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในกรณีที่มีการพักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น
หนึ่งวัน ถ้าไม่ถึง 24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้น นับได้เกิน 12 ชั่วโมงให้
ถือเป็นหนึ่งวัน
 การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ในกรณีที่มิได้มีการพักแรม หากนับได้ไม่ถึง
24 ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงนั้นนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน หากนับได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6
ชั่วโมงให้ถือเป็นครึ่งวัน
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 กรณีผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่มีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า
หรือไม่สามารถเดินทางกลับสถานที่ปฏิบัติงานตามปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานนอกพื้ นที่ เพราะมีเหตุ
ส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อน การนับเวลาเดินทางปฏิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อคํานวณ
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง กรณีลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติงาน ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไป
และกรณี ลากิจส่วนตัวหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงาน ให้ถือว่าสิท ธิในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติงาน
2. อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ประเภทตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภททั่วไป
 ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ
 ประเภทวิ ช าการ สายคณาจารย์ ตํ า แหน่ ง อาจารย์ และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์
 ประเภทอํานวยการ
 ประเภทบริหาร ระดับต้น
 ประเภทวิชาการ สายสนับสนุนระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญ
พิเศษ
 ประเภทวิ ช าการ สายคณาจารย์ ตํ า แหน่ ง รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์
 ประเภทบริหาร ระดับสูง


อัตราเบีย้ เลี้ยง (บาท)
เต็มวัน
240

ครึ่งวัน
120

270
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3. การเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใด โดยไม่มีเหตุอันควรไม่มี
สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสําหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
4. ในกรณีที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่เจ็บป่วยและจําเป็นต้องพักเพื่อรักษาพยาบาล
ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 วัน
5. กรณี ที่ได้รับความช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง หรือมีผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยง
อาหารให้ ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบได้ในกรณีดังต่อไปนี้
- ถ้าได้รับความช่วยเหลือต่ํากว่าสิทธิที่พึงได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ขาด ซึ่ง
เมื่อรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
- ถ้าผู้ให้ความช่วยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกมื้อ ให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณี
ที่มีการจัดเลี้ยงอาหาร 2 มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย และกรณีจัดเลี้ยง
อาหาร 1 มื้อ ให้เบิกได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
ข้อพึงสังเกต
การเบิ ก เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางการฝึ ก อบรม กรณี ที่ ผู้ จั ด การฝึ ก อบรมจั ด อาหารบางมื้ อ
ในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได้ในอัตรามือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
เหมาจ่ายต่อวัน
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 ค่าเช่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม
1. การเดินทางที่จะต้องพักแรม ผู้เดินทางสามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้ ยกเว้นการพักแรม
ในยานพาหนะ หรือที่พักซึ่งทางราชการจัดไว้ให้
2. อัตราค่าเช่าที่พัก
ประเภทตําแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 ประเภททั่วไป
 ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ
 ประเภทวิ ช าการ สายคณาจารย์ ตํ า แหน่ ง อาจารย์ และผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์
 ประเภทอํานวยการ
 ประเภทวิชาการ สายสนับสนุนระดับเชี่ยวชาญ
 ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตําแหน่งรองศาสตราจารย์
 ประเภทบริหาร ระดับต้น

อัตราค่าเช่าทีพ่ ักต่อวัน
เท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ไม่ เกิ น 1,600
บาท กรณี ห้ อ งพั ก คนเดี ย ว
หรื อ ไม่ เกิ น 900 บาท กรณี
ห้ อ งพั ก คู่ หรื อ ไม่ เ กิ น 800
บาท กรณีเหมาจ่าย

เท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ไม่ เกิ น 2,400
บาท กรณี ห้ อ งพั ก คนเดี ย ว
หรือไม่เกิน 1,300 บาท กรณี
 ประเภทบริหาร ระดับสูง ตําแหน่งรองอธิการบดี
ห้ อ งพั ก คู่ หรื อ ไม่ เ กิ น 800
บาท กรณีเหมาจ่าย
 ประเภทวิชาการ สายสนับสนุนระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
เท่ า ที่ จ่ า ยจริ ง ไม่ เกิ น 2,800
บาท กรณี ห้ อ งพั ก คนเดี ย ว
 ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตําแหน่งศาสตราจารย์
 ประเภทบริหาร ระดับสูง ตําแหน่งอธิการบดี
หรือไม่เกิน 1,500 บาท กรณี
ห้องพักคู่ หรือไม่เกิน 1,200
บาท กรณีเหมาจ่าย
3. กรณีเดินทางไปในท้องที่มีค่าครองชีพสูง หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว สามารถเบิกค่าที่พัก
สูงกว่าอัตราที่กําหนดได้ไม่เกินร้อยละ 25 โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
4. ในกรณีที่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่มีความจําเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน และมีเหตุจําเป็นต้องพักแรมในท้องที่ที่ปฏิบัติงานก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าเช่าที่พักก่อน
วันเริ่มปฏิบัติงานดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน
5. กรณีมีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าเช่าที่พักทั้งหมดแล้ว ให้พนักงานมหาวิทยาลัยงดการ
เบิกค่าเช่าที่พัก แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักบางส่วน ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่
จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าเช่าที่พักที่ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ
6. การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในท้ อ งที่ ที่ มี ค่ าครองชี พ สู ง หรื อ เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักสูงกว่าอัตราที่กําหนด
เพิ่มขึ้นอีกได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้า
7. ในกรณีที่ผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ให้งดเบิกค่าเช่า
ที่พัก เว้นแต่กรณีจําเป็น ทั้งนี้การเจ็บป่วยตามความในวรรคหนึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลใน
ท้องที่ที่เกิดเจ็บป่วยมาประกอบด้วย
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 ค่าพาหนะ
1. ค่าพาหนะ ให้รวมถึง
 ค่าเช่ายานพาหนะ
 ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ
 ค่าระวางบรรทุก
 ค่าจ้างคนหาบหาม
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน
2. หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะ
 กรณี มี เ หตุ ผ ลความจํ า เป็ น อธิ ก ารบดี ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจอาจอนุ มั ติ ใ ห้
พนักงานมหาวิท ยาลัยเดิ น ทางไปปฏิ บั ติงานนอกพื้ นที่ โดยใช้พ าหนะส่วนตัว โดยให้ เบิกเงินชดเชยเป็ นค่ า
พาหนะในลักษณะเหมาจ่ายแก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน โดยให้คํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทาง
ของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง ในอัตราที่กําหนดดังนี้
- รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
- รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท
 การเดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยพาหนะรั บ จ้ า งระหว่ า งสถานที่ อ ยู่ ที่ พั ก หรื อ
สถานที่ปฏิบัติงานกับสถานียานพาหนะประจําทาง หรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่
ปฏิบัติงาน ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง โดยประหยัด
3. การเดินทางระหว่างที่ตั้งของมหาวิทยาลัยหรือที่พักและสนามบินที่ใกล้ที่สุด ให้เบิกค่า
พาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริง กรณีใช้พาหนะส่วนตัว ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายแก่ผู้
เดินทางไปปฏิบัติงาน โดยให้คํานวณระยะทางเพื่อเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและ
ตรง ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท ทั้งนี้ให้คํานึงถึงความคุ้มค่าและโดยประหยัด
4. กรณีมีเหตุผลความจําเป็นอย่างยิ่ง หรือกรณีเร่งด่วน เพื่อประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย
อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจอาจให้ดุลยพินิจพิจารณาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายก็ได้
 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง
ให้เบิกได้ตามเงื่อนไข ดังนี้
1. เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่
เดินทางไปปฏิบัติราชการได้
2. ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ
ของกระทรวงการคลังกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ
3. ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ
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หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
1. บันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (ต้นฉบับ)
2. เอกสารต้นเรื่อง (ถ้ามี) เช่น หนังสือเชิญประชุม หนังสือตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม
3. แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
4. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก พร้อมใบ Folio
5. ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า เครื่ อ งบิ น โดยสาร พร้ อ มรายละเอี ย ดการเดิ น ทาง (E-ticket) หรื อ กากตั๋ ว
(Boarding pass) (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
6. ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก.111 (กรณีใบเสร็จรับเงินไม่ครบ 5 ประการ)
7. ใบขออนุมัติใช้รถยนต์ของทางมหาวิทยาลัย (กรณีเดินทางโดยยานพาหนะของมหาวิทยาลัย) พร้อม
ใบเสร็จค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
8. บันทึกขออนุมัติใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ (กรณีใช้ยานพาหนะ
ส่วนตัว)
9. เงิน ตอบแทนพนั กงานขั บรถ ในกรณี จ่ายเบี้ ยเลี้ยง ใช้แบบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติงาน ในกรณีจ่ายเป็นค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ให้ใช้หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงาน
นอกเวลา
10. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
11. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ซึ่งต้องได้รับอนุมติจากหัวหน้าส่วนงาน
2. ตรวจสอบหนังสือเชิญให้เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมอบรม ของหน่วยงานที่จัด
3. ตรวจสอบรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ว่าถูกต้องกับบันทึกขออนุมัติ และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ที่ แนบหรือไม่ ตรวจสอบวันที่ เดิ นทางไป-กลับ ตรวจสอบจํานวนเงินของเอกสารที่แนบว่าตรงกับรายงาน
เดินทางหรือไม่ ตรวจสอบการลงลายมือชื่อในรายงานการเดินทางให้ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบ
4. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ระบุชื่อผู้เข้าอบรม รายละเอียดหลักสูตรที่อบรม วันเวลา
ผู้รับเงิน ต้องถูกต้องและครบถ้วน
5. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องบินโดยสาร ว่ารายละเอียดถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
6. ตรวจสอบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(บก.111) ในกรณี ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่มีใบเสร็จหรือ
ใบเสร็จไม่ครบ 5 ประการ
7. ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก รายละเอียดผู้เข้าพัก ใบเสร็จรับเงินต้องมีสาระสําคัญ 5 ประการ
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและนําส่งเงินคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 41 ต้องระบุ ชื่อที่อยู่
หรือที่ทําการของผู้รับเงิน, วัน เดือน ปี ที่รับเงิน, รายการแสดงการรับเงินระบุว่าค่าอะไร, จํานวนเงินทั้งตัวเลข
และตัวอักษร, ลายมือชื่อผู้รับเงิน
8. ตรวจสอบกรณีทางหน่วยงานสํารองจ่าย มีการประทับตราจ่ายแล้วพร้อม ลงชื่อและวันที่ครบถ้วน
หรือไม่
9. ตรวจสอบใบขออนุ มัติเบิกจ่ายเงิน ต้องมีความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียดและแหล่ งเงิน
เบิกจ่ายถูกต้องหรือไม่
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10. เมื่อตรวจสอบใบขอนุมติเบิกเงิน เรียบร้อยมีความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียด ลงชื่อรับรอง
ในส่วนภารกิจการเงิน แต่หากพบข้อผิดพลาดในการตรวจสอบให้หมายเหตุไว้หลังใบขออนุมัติเงินเพื่อส่งคืน
หน่วยงานต้นสังกัด และส่งให้ภารกิจบัญชีตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3.3 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายถือเป็นหัวใจสําคัญ ของภารกิจเงิน ซึ่งหลักฐานการจ่าย
เป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้สนับสนุนการเบิกจ่ายเงินและเป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้เป็นข้อมูลทางการเงินมีความ
ถูกต้องเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชี มีขั้นตอนการทํางานที่ละเอียดอ่อนและต้องอยู่ในกรอบขอการปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และทันกําหนดเวลาภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการที่วางไว้
หากการปฏิบัติงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของระเบียบและ ข้อกฎหมายที่กําหนดก็จะก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่ทางราชการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานการเงินของหน่วยงานต้องมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะ จึงจะช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่นและบรรลุตามเป้าหมาย
3.4 แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ (2558 : 1-2) กล่าวว่าหลักฐานการจ่าย เป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
สนับสนุนการเบิกจ่ายและเป็นเอกสารหลักฐานที่ใช้เป็นข้อมูลทางการเงินและความถูกต้องเชื่อถือได้ของการ
บันทึกบัญชี และรายงานทางการเงินที่สําคัญ หลักฐานการจ่ายหรือเอกสารหลักฐานทางการเงินถือว่าเป็น
เอกสารตามหลักของกฎหมายมหาชน เป็นเอกสารของทางราชการที่สําคัญมาก แต่บุคลากรที่ไม่ได้อยู่ในสาย
การเงิน การงบประมาณ และบัญชี รู้จักและให้ความสําคัญต่อเอกสารหลักฐานทางการเงินค่อนข้างน้อย จึงให้
ความสําคัญต่อการลงลายมือชื่อ การให้ความเห็นและการปฏิบัติต่อเอกสารหลักฐานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไม่รัดกุมเพียงพอ ได้แก่ ก่อนลงลายมือชื่อในจุดสําคัญยังมิได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เอกสาร
หลักฐานประกอบหรือ ชุดใบสําคัญจ่ายมีเอกสารหรือข้อมูลในเอกสารมีความขัดแย้งกัน ไม่มีความเป็นเหตุเป็น
ผลกันที่เพี ยงพอ ทํ าให้ เกิดข้อสงสั ยเกี่ยวกับ ความเป็ นจริงหรือเป็ นเท็จ ซึ่ งทําให้เอกสารหลักฐานการจ่าย
เหล่านั้นขาดความสมบูรณ์ ไม่น่าเชื่อถือและไม่สามารถยอมรับ หรือนํามาใช้ประกอบเป็นเอกสารหลักฐานการ
จ่ายที่ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนที่เชื่อถือได้
โดยทั่วไปเอกสารหลักฐานการจ่ายทางการเงิน ประกอบด้วยเอกสาร 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เอกสารตามกฎหมาย เป็นเอกสารที่จําเป็นต้องมีหรือต้องใช้ตามที่กฎหมาย หรือระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกําหนดไว้ เช่น คําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้ใครเป็นผู้ใช้อํานาจทางปกครองอย่างไร มี
เงื่อนไขหรือข้อกําหนดไว้อย่างไร ซึ่งหมายถึงคําสั่งทางปกครองต่างๆ นั่นต้องชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นสาระสําคัญ ในทางการเงิน การคลัง ภาครัฐ นั้น คําสั่งทางปกครองที่สําคัญ ได้แก่ คําสั่ง
แต่งตั้ง มอบหมาย การใช้อํานาจทางปกครองในการเบิกจ่ายเงิน การอนุมัติเบิกจ่ายเงิน การอนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
โดยปกติเป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ เช่น อธิบดี อธิการบดี หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นๆ หัวหน้าส่วน
ราชการ บางทีก็อาจจะเรียกว่า หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ เท่านั้น ที่มีอํานาจลงนามในคําสั่งทาง
ปกครอง มอบอํานาจ(แบ่งอํานาจ) ของหัวหน้าส่วนราชการนั้น มอบให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ช่วย
พิจารณาอนุมัติ อนุญ าต หรือสั่งการแทนได้ตามเงื่อนไขที่มอบหมาย ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถนํา
อํานาจอนุมัติที่ได้รับมอบหมายไปมอบต่อให้บุคคลอื่นๆได้
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ดังนั้น ชุดของเอกสารตามกฎหมายจึงมี ความสําคัญมาก เนื่องจากเป็นเอกสารที่สําคัญในการเป็น
ข้อมูลที่สําคัญ ตามที่กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องนั้นๆ กําหนดไว้ กรณีที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. กรณีจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เอกสารตามกฎหมาย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสําคัญ
รับเงิน หรือ ใบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน ซึ่งเอกสารแต่ละอย่างนั้นมีความสําคัญและมี
ความหมาย ในความเป็ น จริงที่ แ ตกต่ างกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ความเป็ น จริง และสอดคล้ อ งกั น ตามกฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง
2. กรณี จ่ า ยเงิ น ยื ม ทดรอง เอกสารตามกฎหมาย ได้ แ ก่ สั ญ ญาเงิ น ยื ม ทดรอง ตามแบบที่
กระทรวงการคลังหรือมหาวิทยาลัยกําหนด
3. กรณีส่วนมหาวิทยาลัยได้รับเงิน เอกสารตามกฎหมาย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของทางมหาวิทยาลัย
ที่มีรูปแบบ และเนื้อหาตามที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบหรือบางครั้งอาจเรียกว่า ชุดใบสําคัญจ่าย ในเชิงระบบการควบคุมภายใน
ทางด้านการเงิน การงบประมาณและการพัสดุ ซึ่งเอกสารทั้งสองส่วน (ข้อ 1 และ ข้อ 2) เป็นชุดใบสําคัญที่มี
ความสําคัญในการสนับสนุน ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของหลักฐานการจ่าย และสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับความ
เป็นจริง ความจําเป็นเหมาะสม ความประหยัดและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการหรือไม่ อย่างไร ในเชิงคุณภาพ
หัวหน้าส่วนราชการผู้อนุมัติ หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ โดยเฉพาะอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ชัดเจน ตามคําสั่ง
ทางปกครองที่เกี่ยวข้องหรือกําหนดไว้ในขอบเขตที่ระบุไว้ในคําอธิบายหรือคําบรรยายลักษณะการปฏิบัติงานที่
กําหนดไว้ เช่น การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เช่น กําหนดให้พิจารณา ตรวจสอบ
สอบทาน และการให้ความเห็นต่อผู้มีอํานาจเพื่ออนุมัติ ในกิจกรรมต่างๆ ล้วนมีความหมาย ความสําคัญ และ
ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาได้ทั้งสิ้น
เอกสารส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 มีความสําคัญและสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สนับสนุน ซึ่งกันและกันจะมาก
หรือน้อยไม่สําคัญ ที่สําคัญคือใช่หรือไม่ใช่ สามารถนํามาใช้เป็นเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ตามกฎระเบียบ
และความจริงได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อมูลและความเห็น ประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารหลักฐานเหล่านั้น

บทที่ 4
เทคนิคในการปฏิบัติงาน
4.1 กลยุทธ์การปฏิบัติงาน
การจัดทําแผนปฏิบัติงานของฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ซึ่งรับผิดชอบการบริหารและกําหนดนโยบาย
การเงิน การบั ญ ชี การพัสดุ และการจัดหารายได้ของมหาวิท ยาลัย การจัดทํ าฐานข้อมูลและรายงานด้าน
การเงิน การบริหารการเงิน การรับจ่าย เงินเดือน การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย มีกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานเพื่อประสบความสําเร็จ ดังนี้
1. นําเป้าประสงค์และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
สู่ระดับหน่วยงาน โดยจัดการประชุมเพื่อการถ่ายทอดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
2. แผนปฏิบัติงานต้องระบุรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการ
ดําเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จ
3. จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานของที่
ก.พ.ร กําหนด
กลยุทธ์การปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย มีดังนี้
1. เอกสารหลักฐานการจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายต้องมีความ
ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และใช้เป็นข้อมูลที่สําคัญทางการเงิน ตลอดจน
ความถูกต้องเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชี และรายงานทางการเงินที่สําคัญเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
2. การตรวจสอบที่ ค รบถ้ ว นทั น ต่ อ เวลา การตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานการจ่ า ยนอกจาก
ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ต้องทันต่อเวลา เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วและส่งผลให้การบันทึกรายการบัญชีทันเวลาตามงวดบัญชีที่ถูกต้อง
3. การตรวจสอบที่ครบถ้วนโปร่งใสและเชื่อถือได้ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายต้องมี
ความครบถ้วน โปร่งใสและเชื่อถือได้ เป็นไปตามระเบียบ กฎ มติ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหลักฐานการ
จ่ายหรือเอกสารหลักฐานทางการเงินถือว่าเป็นเอกสารตามหลักการของกฎหมายมหาชน เป็นเอกสารของทาง
ราชการที่มีความสําคัญมาก
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4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2.1 ขัน้ ตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย (ใบขออนุมัติเบิกเงิน)
ผังกระบวนการ
ใบขออนุมัติเบิกเงิน
ส่งคืน
ตรวจสอบ
เอ ก ส า ร

ตรวจสอบ
เอ ก ส า ร

ลงทะเบี ย นคุ ม ใบขอ
อนุ มั ติ เบิ ก เงิ น รายได้
แ ล ะ เงิ น อุ ด ห นุ น
รัฐบาล

ขั้นตอน/วิธีดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนที่ 1 เมื่อคณะ หน่วยงาน จัดส่ง ภารกิจธุรการ
ใบขออนุมิตเบิกเงินมายังฝ่ายการคลังฯ
ธุรการลงทะเบียนรับในระบบบัญชีสาม
มิติ

ระยะเวลา

เอกสาร

1 วันทําการ 1. ใบขออนุ มั ติ
เบิ ก เงิ น พ ร้ อ ม
เอกสารหลักฐาน

ขั้ น ตอนที่ 2 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ภารกิจการเงิน(งบประมาณ) 1 วันทําการ 1. ใบขออนุ มั ติ
เบิ ก เงิ น พ ร้ อ ม
ครบถ้ ว นของเอกสาร หมวดรายจ่ า ยที่
เอกสารหลักฐาน
เบิกจ่ายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหน้า
งบฉบับนั้น
ขั้ น ตอนที่ 3 หลั ง จากภารกิ จ การเงิ น
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าไม่ถูกต้องเขียน
ข้อเสนอแนะไว้ที่หน้างบ ด้านหลังใบขอ
อนุมัติเบิกเงิน พร้อมลงชื่อและวันที่ ส่วน
ราย ก ารที่ ถู ก ต้ อ งล งชื่ อ ต รงช่ อ งผู้
ตรวจสอบ(ภารกิจการเงิน)พร้อมลงวันที่
และตรวจผ่ า นในระบบบั ญ ชี ส ามมิ ติ
ในระบบการจ่ า ย เมนู บั น ทึ ก ตรวจ
งบประมาณ ส่งต่อไปบัญชีเพื่อตรวจสอบ
(กรณีหน้างบครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)
ส่งให้ภารกิจพัสดุตรวจสอบ ถ้าถูกต้องลง
ชื่อในช่องผู้ตรวจสอบ(ภารกิจพัสดุ) ถ้า
ไม่ ถู ก ต้ อ ง ระบุ เหตุ ผ ลส่ ง คื น พร้ อ มส่ ง
หน้างบให้ภารกิจบัญชีตรวจสอบ
กรณีหน้างบส่งคืน ตรวจสอบให้ครบทุก
ภารกิจและส่งคืนให้ภารกิจธุรการ เพื่ อ
ส่งใบขออนุ มัติเบิก เงิน คืน ให้ หน่ วยงาน
แก้ไขให้ถูกต้อง

ภารกิจการเงิน(งบประมาณ)

1 วันทําการ 1. ใบขออนุ มั ติ
เบิ ก เงิ น พ ร้ อ ม
เอกสารหลักฐาน

ภารกิจบัญชี
1-2 วัน
ภารกิจพัสดุ(กรณีหน้างบ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง)

ขั้ น ตอนที่ 4 กรณี แหล่ ง เงิ น เป็ น เงิ น ภารกิจการเงิน(งบประมาณ) 1 วันทําการ 1. ใบขออนุ มั ติ
รายได้ เงิ น รั บ ฝาก เงิ น บํ า รุ ง กิ จ กรรม
เบิ ก เงิ น พ ร้ อ ม
ลงทะเบียนคุมเงินรายได้ ลงทะเบียนคุม
เอกสารหลักฐาน
เงิ น อุ ด ห นุ น รั ฐ บ า ล เพื่ อ ได้ เข้ า สู่
กระบวนการเตรียมจ่ายต่อไป
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4.3 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานย่อมต้องมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังเช่น
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบที่รวดเร็วเพื่อให้การเบิกจ่ายทันต่อเวลา เชื่อถือได้
และมี ค วามโปร่งใส เพื่ อ ประโยชน์ ข องผู้ รับ บริก ารทั้ งบุ ค คลภายในและบุ ค คล ห้ างร้ าน บริ ษั ท ภายนอก
มหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชี และรายงานทางการเงินที่สําคัญเพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
4.4 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที1่ 9 จรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หมวด7 สรุปได้ดังนี้
1. ความโปร่งใส ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยไม่ปิดบังซ่อนเร้น บิดเบือน หรือเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน มีการกํากับดูแลที่ดีและสามารถตรวจสอบได้
2. ความเป็ นอิ ส ระ ปฏิบั ติงานด้ วยความเป็ นอิส ระภายใต้ ก รอบวิชาชีพ บัญ ชี เพื่ อให้ ผลงานของผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อถือได้
3. ความเที่ยงธรรม ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ปราศจากความลําเอียงและอคติ
คงไว้ซึ่งความเป็นกลางในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
4. ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง
ปฏิบัติงานตรงตามความเป็นจริง
5. ความรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าชี พ และความระมั ด ระวั ง รอบคอบ ปฏิ บั ติ ง านโดยใช้ ค วามรู้
ความสามารถ และความชํานาญใน วิชาชีพด้วยความมีสติ ใส่ใจ เต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และ
ปฏิ บั ติ ด้ ว ย ความระมั ด ระวั ง รอบคอบเยี่ ย งผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่า ได้ให้บริการทางวิชาชีพที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ต่างๆ และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
6. มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โดยพึงวางแผนและ
ควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน
7. รักษาความลั บ ไม่พึ งเปิ ดเผยข้อมู ลที่เป็น ความลับ ของหน่ วยงานที่ ตนได้มาจากการให้ บริการ
ทางวิชาชีพ ต้องไม่นําความลั บของหน่วยงานที่ตนได้มาระหว่างที่ ปฏิ บัติงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน
หรือบุคคลที่สาม
8. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและ
ประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ ภายใต้กรอบวิชาชีพ จากผลการประกอบวิชาชีพบัญชี
9. การปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ พึงประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร สํานึกในหน้าที่ และ
พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเพื่อรักษาชื่อเสียงแห่งวิชาชีพ และงดเว้นการกระทําที่จะนํามาสู่การเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ส่วนที่ 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง และวิชาชีพ
1. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ความชอบธรรม และหลักวิชาการ
โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ
2. ผู้ ป ฏิ บั ติงานในมหาวิท ยาลัยพึ งเป็ นผู้ มี ศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็ น
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
3. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
นั้นด้วย
4. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพัฒนาตนเองให้มี
คุณ ธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน
1. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ เสมอภาค
และปราศจากอคติ
2. ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในมหาวิ ท ยาลั ย พึ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ อ ย่ างเต็ ม กํ าลั งความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง และสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นสําคัญ
3. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิท ยาลัยพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้ เวลาให้ เป็ นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ไม่ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร
4. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวัง
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
1. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
ในหน่วยงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทํางาน และการแก้ปัญ หาร่วมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
2. ผู้ ป ฏิ บั ติงานในมหาวิท ยาลัยซึ่งเป็ นผู้บั งคับ บั ญ ชา พึ งดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ใต้ บั งคับ บั ญ ชา ทั้ งในการ
ปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรม
3. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ
มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี และถูกต้องตามทํานองครองธรรม
5. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงละเว้นจากการนําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
6. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หรือระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 4 จรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม
1. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือของบุคคลทั่วไปและไม่กระทําการใดๆ
อันจะนําไปสู่การเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงให้บริการต่อนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชนผู้มาติดต่องานอย่าง
เต็มกําลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้ําใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน หากเห็นว่าเรื่อง
ใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของตน ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให้ติดต่อหน่วยงานหรือ
บุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอํานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป
3. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ
วิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชน หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย
ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแก่กรณีต่อไป
4. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยต้องรักษาความลับของนิสิตและผู้รับบริการ
5. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติตนต่อนิสิต ผู้รับบริการ และประชาชนอย่างเหมาะสม และ
ถูกต้องตามทํานองครองธรรม
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน
คุ ณ ธรรมในการทํ างาน หมายถึง ลัก ษณะนิสัยที่ ดีที่ ค วรประพฤติป ฏิบั ติ ในการประกอบอาชี พ
คุณธรรมสําคัญที่ช่วยให้การทํางานประสบความสําเร็จมีดังนี้
1. ความมีสติสัมปชัญญะ หมายถึง การควบคุมตนเองให้พร้อม มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้ทาง
ประสาทสั ม ผั ส การใช้ ปั ญ ญาและเหตุ ผ ลในการตั ด สิ น ใจที่ จ ะประพฤติ ป ฏิ บั ติ ใ นเรื่ อ งต่ า งๆ ได้ อ ย่ า ง
รอบคอบ เหมาะสม และถูกต้อง
2. ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ไม่คิด
คดทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวงใคร
3. ความขยัน หมั่ น เพี ยร หมายถึ ง ความพยายามในการทํ างานหรือ หน้ าที่ ข องตนเองอย่ างแข็ งขั น
ด้วยความมุ่งมั่นเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามทําเรื่อยไปจนกว่างานจะสําเร็จ
4. ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย หมายถึ ง แบบแผนที่ ว างไว้ เพื่ อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ แ ละดํ า เนิ น การให้
ถูก ลํ าดั บ ถู กที่ มี ค วามเรีย บร้อย ถูกต้อ งเหมาะสมกั บ จรรยาบรรณ ข้อบั งคับ ข้ อ ตกลง กฎหมาย และ
ศีลธรรม
5. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน หน้าที่ ด้วยความผูกพัน ความ
พากเพียร เพื่อให้งานสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่กําหนดไว้
6. ความมีน้ําใจ คือ ปรารถนาดีมีไมตรีจิตต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบความสุข และช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้พ้นทุกข์
7. ความประหยัด หมายถึง การรู้จักใช้ รู้จักออม รู้จักประหยัดเวลาตามความจําเป็น เพื่อให้ได้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด
8. ความสามั ค คี หมายถึ ง การที่ ทุ ก คนมี ค วามพร้ อ มทั้ งกาย จิ ต ใจ และความเป็ น น้ํ า หนึ่ งใจ
เดียวกัน มีจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จโดยไม่มีการเกี่ยงงอน
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จริยธรรมในการทํางาน หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางปฏิบัติตนในการประกอบอาชีพที่ถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และยอมรับ
จริยธรรมที่นํามาซึ่งความสุขความเจริญในการทํางานและการดํารงชีวิตเรียกว่า มงคล 38 ประการ มงคลชีวิต
ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานมีดังนี้
1. ชํานาญในวิชาชีพของตน (มงคลชีวิตข้อที่ 8) เป็นการนําความรู้ที่เล่าเรียน ฝึกฝน อบรม มาปฏิบัติ
ให้เกิดความชํานาญจนสามารถยึดเป็นอาชีพได้
2. ระเบียบวินัย (มงคลชีวิตข้อที่ 9) การฝึกกาย วาจาให้อยู่ในระเบียบวินัยที่สังคมหรือสถาบันวาง
ไว้เป็นแบบแผน
3. กล่าววาจาดี (มงคลชีวิตข้อที่ 10) คือ วจีสุจริต 4 ประการ ได้แก่ ความจริง คําประสาน
สามัคคี คําสุภาพ คํามีประโยชน์
4. ทํางานไม่คั่งค้างสับสน (มงคลชีวิตข้อที่ 14) ลักษณะการทํางานของคนโดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ
 การทํางานคั่งค้างสับสน คือ ทํางานหยาบยุ่งเหยิง ทํางานไม่สําเร็จ
 การทํางานไม่คั่งค้าง คือ การทํางานดีมีระเบียบ ทํางานเต็มฝีมือ และทํางานให้เสร็จ

บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
5.1 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย มี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆเป็นจํานวนมาก และบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นผู้รับผิดชอบในภาระงานดังกล่าว จึง
ต้องศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อ
เวลา
เนื่องจากภาระงานดังกล่าว เป็นภาระงานหลักในการการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีงบประมาณ
จะต้องเกี่ยวข้องกับบุ ค ลากรภายในทุ กประเภท ได้แ ก่ ข้าราชการ พนั กงานมหาวิท ยาลัย ลูกจ้างประจํา
ลูกจ้างชั่วคราว และบุคคลภายนอก ห้างร้าน บริษัท จึงทําให้เกิดปัญ หาและอุปสรรค บางครั้งไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามที่กําหนดไว้ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดังนี้
ขั้นตอน
1.การตรวจสอบ
เอกสารหลั ก ฐาน
(ใบขออนุ มั ติ เ บิ ก
เงิน) ค่าเบี้ยประชุม

ปัญหา/อุปสรรค
1.ผู้ จั ด ทํ า เอกสารไม่ แ นบคํ า สั่ ง
แต่งตั้งกรรมการ
2.หลักฐานการจ่ายเงินในบางครั้ง
ไม่ได้ใส่จํานวนเงินตัวอักษร
3.หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น ไม่ ไ ด้
ป ระทั บ ตราจ่ า ยแล้ ว และใน
บางครั้งไม่ได้ลงวันที่จ่าย
4.หลักฐานการจ่ายเงินในบางครั้ง
ไม่ได้แนบบันทึกขออนุมัติเบิกค่า
เบี้ยประชุม

แนวทางแก้ไข
1.ก่อนส่งใบขออนุมั ติเบิกเงินคืนต้ นสั งกัด โทรศั พท์ไป
แจ้ ง ทางเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า
เอกสารให้รับทราบเพื่อได้แก้ไขให้ถูกต้อง
2.ระบุเหตุผลการส่งคืนใบขออนุมัติเบิกเงินให้เจ้าหน้าที่
การเงินได้รับทราบอย่างชัดเจนพร้อมติดกระดาษแนบใน
จุดที่ต้องแก้ไข
3.แนบระเบี ย บแนวปฏิ บั ติ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ส่งคืนเอกสารให้ทางหน่วยงานได้รับทราบ เพื่อช่วยลด
ความผิดพลาดในการจัดทําเอกสารในครั้งต่อไป
4.หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในเรื่องเดิม เช่น ไม่
ลงวัน ที่ จ่ าย ไม่ ล งชื่ อ ผู้ รับ เงิน เอกสารขาดจํ านวนเงิ น
ตั ว อั ก ษร ไม่ ไ ด้ ป ระทั บ ตราจ่ า ยเงิ น แล้ ว ซึ่ ง เป็ น แนว
ปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยงานต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในทางเดียวกัน และหากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ควร
จัดทําหนังสือแจ้งปัญหาในการส่งคืนใบขออนุมัติเบิกเงิน
ไปยังผู้บังคับบัญ ชาของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ทาง
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น มี ค วามตระหนั ก ในความละเอี ย ด
รอบคอบในการจัดทําเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน
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ขั้นตอน
2.การตรวจสอบ
เอกสารหลั ก ฐาน
(ใบขออนุ มั ติ เ บิ ก
เงิน) ค่ารับรอง

ปัญหา/อุปสรรค
1.หลักฐานการจ่ายเงินในบางครั้ง
ไม่ได้ใส่จํานวนเงินตัวอักษร
2.หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น ไม่ ไ ด้
ป ระทั บ ตราจ่ า ยแล้ ว และใน
บางครั้งไม่ได้ลงวันที่จ่าย
3.หลักฐานการจ่ายเงินในบางครั้ง
ไม่ได้แนบบันทึกขออนุมัติเบิกค่า
รับรอง
4.บั น ทึ ก ขออนุ ม ติ เ บิ ก เงิ น ค่ า
รับ รองในบางครั้งลงวัน ที่ อ นุ มั ติ
หลังจากที่จ่ายค่ารับรองแล้ว
5.ใบรั บ รองการจ่ า ยเงิ น และ
ใบสํ า คั ญ รั บ เงิ น ในบางครั้ ง รวม
จํานวนเงินรวมไม่ถูกต้อง

3.การตรวจสอบ
เอกสารหลั ก ฐาน
(ใบขออนุ มั ติ เ บิ ก
เงิ น ) ค่ า ตอบแทน
การปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ

1.หลักฐานการจ่ายเงินในบางครั้ง
ไม่ได้ใส่จํานวนเงินตัวอักษร
2.หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น ไม่ ไ ด้
ป ระทั บ ตราจ่ า ยแล้ ว และใน
บางครั้งไม่ได้ลงวันที่จ่าย
3.หลักฐานการจ่ายเงินในบางครั้ง
ไม่ได้แนบบันทึกขออนุมัติเบิกค่า
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4.บั น ทึ ก ขออนุ ม ติ เ บิ ก เงิ น ค่ า
ปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการใน
บางครั้งลงวันที่อนุมัติหลังจากที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาแล้ว
5.หลักฐานการจ่ายเงินในบางครั้ง
ระบุวันที่ในการปฏิบัติงานไม่ตรง
กั บ รายงานการปฏิ บั ติ งานนอก
เวลาราชการ

แนวทางแก้ไข
1.ก่ อนส่งใบขออนุมั ติเบิกเงินคืนต้นสังกัด โทรศัพท์ไป
แจ้ ง ทางเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า
เอกสารให้รับทราบเพื่อได้แก้ไขให้ถูกต้อง
2.ระบุเหตุผลการส่งคืนใบขออนุมัติเบิกเงินให้เจ้าหน้าที่
การเงินได้รับทราบอย่างชัดเจนพร้อมติดกระดาษแนบใน
จุดที่ต้องแก้ไข
3.แนบระเบี ย บแนวปฏิ บั ติ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ส่งคืนเอกสารให้ทางหน่วยงานได้รับทราบ เพื่อช่วยลด
ความผิดพลาดในการจัดทําเอกสารในครั้งต่อไป
4.หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในเรื่องเดิม เช่น ไม่
ลงวัน ที่ จ่ าย ไม่ ล งชื่ อ ผู้ รับ เงิน เอกสารขาดจํ านวนเงิน
ตั ว อั ก ษร ไม่ ไ ด้ ป ระทั บ ตราจ่ า ยเงิ น แล้ ว ซึ่ ง เป็ น แนว
ปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยงานต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในทางเดียวกัน และหากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ควร
จัดทําหนังสือแจ้งปัญหาในการส่งคืนใบขออนุมัติเบิกเงิน
ไปยังผู้บังคับบัญ ชาของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ทาง
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น มี ค วามตระหนั ก ในความละเอี ย ด
รอบคอบในการจัดทําเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน
1.ก่อนส่งใบขออนุ มัติเบิ กเงินคืนต้ นสังกัด โทรศัพท์ไป
แจ้ ง ทางเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า
เอกสารให้รับทราบเพื่อได้แก้ไขให้ถูกต้อง
2.ระบุเหตุผลการส่งคืนใบขออนุมัติเบิกเงินให้เจ้าหน้าที่
การเงินได้รับทราบอย่างชัดเจนพร้อมติดกระดาษแนบใน
จุดที่ต้องแก้ไข
3.แนบระเบี ย บแนวปฏิ บั ติ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ส่งคืนเอกสารให้ทางหน่วยงานได้รับทราบ
4.หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในเรื่องเดิม เช่น ไม่
ลงวั น ที่ จ่ าย ไม่ ล งชื่ อ ผู้ รั บ เงิน เอกสารขาดจํ านวนเงิน
ตั ว อั ก ษร ไม่ ไ ด้ ป ระทั บ ตราจ่ า ยเงิ น แล้ ว ซึ่ ง เป็ น แนว
ปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยงานต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจในทางเดียวกัน และหากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ควร
จัดทําหนังสือแจ้งปัญหาในการส่งคืนใบขออนุมัติเบิกเงิน
ไปยังผู้บังคับบัญ ชาของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ทาง
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น มี ค วามตระหนั ก ในความละเอี ย ด
รอบคอบในการจัดทําเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน
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ขั้นตอน
4.การตรวจสอบ
เอกสารหลั ก ฐาน
(ใบขออนุ มั ติ เ บิ ก
เงิ น ) ค่ า ตอบแทน
วิทยากร

ปัญหา/อุปสรรค
1.หลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น ไม่ ไ ด้
ป ระทั บ ตราจ่ า ยแ ล้ ว แล ะใน
บางครั้งไม่ได้ลงวันที่จ่าย
2.ไม่ ระบุเวลาในใบสําคัญ รับเงิน
เพื่อใช้ในการคํานวณค่าตอบแทน
วิทยากร
3.ใบสําคัญรับเงินขาดจํานวนเงิน
ตัวอักษร
4.ในบางครั้งไม่แนบหนังสือเชิญ
และกํ า หนดการในการเข้ า ร่ ว ม
เป็นวิทยากร
5.การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรใน
บางครั้งไม่ถูกต้องตามระเบียบ
6.วันที่และเวลาในกําหนดการไม่
ถูกต้อง

แนวทางแก้ไข
1.ก่อนส่งใบขออนุมัติเบิกเงินคืนต้นสังกัด โทรศัพท์ไป
แจ้ ง ทางเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า
เอกสารให้รับทราบเพื่อได้แก้ไขให้ถูกต้อง
2.ระบุเหตุผลการส่งคืนใบขออนุมัติเบิกเงินให้เจ้าหน้าที่
การเงินได้รับทราบอย่างชัดเจนพร้อมติดกระดาษแนบ
ในจุดที่ต้องแก้ไข
3.แนบระเบี ย บแนวปฏิ บั ติ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ส่งคืนเอกสารให้ทางหน่วยงานได้รับทราบ
4.หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในเรื่องเดิม เช่น ไม่
ลงวัน ที่ จ่าย ไม่ ล งชื่อ ผู้รับ เงิน เอกสารขาดจํานวนเงิน
ตั ว อั ก ษร ไม่ ได้ ป ระทั บ ตราจ่ า ยเงิ น แล้ ว ซึ่ ง เป็ น แนว
ปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยงานต้องมีความรู้และ
ความเข้ าใจในทางเดี ย วกั น และหากเกิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ง
ควรจัดทํ าหนังสือแจ้งปั ญ หาในการส่งคื นใบขออนุมั ติ
เบิ ก เงิ น ไปยั ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
เพื่อให้ท างเจ้าหน้าที่ การเงินมีความตระหนักในความ
ละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสารหลักฐานในการ
เบิกจ่ายเงิน
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ขั้นตอน
5.การตรวจสอบ
เอกสารหลั ก ฐาน
(ใบขออนุ มั ติ เ บิ ก
เงิ น ) ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
เ ดิ น ท า ง ไ ป
ป ฏิ บั ติ งา น น อ ก
พื้นที่

ปัญหา/อุปสรรค
1.บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ เ ดิ น ทางใน
บางครั้ ง อนุ มั ติ ห ลั ง เดิ น ทางไป
ปฏิ บั ติ ง านนอกพื้ น ที่ แ ละวั น ที่
เดินทางไม่ครอบคลุมวันที่ไปและ
กลับในการเดินทาง
2.หลั ก ฐานการจ่ า ยในบางครั้ ง
ไม่ ไ ด้ ป ระทั บ ตราจ่ า ยเงิ น แล้ ว
พร้อมลงชื่อและวันที่จ่าย
3.เอกสารการจ่ายเงินในบางครั้ง
ขาดจํานวนเงินตัวอักษร ลงชื่อไม่
ครบถ้วน
4.ใบขออนุ มั ติ เบิ ก เงิ น สลั บ กั น
เช่น ใช้เงินอุดหนุนรัฐบาลแต่ทํา
หน้างบมาเป็นเงินรายได้ หรือใช้
เงินรายได้แต่จัดทําหน้างบมาเป็น
เงินอุดหนุนรัฐบาล
5.ใบขออนุมัติเบิกเงินในช่องจ่าย
ให้แก่ ในบางครั้งทางผู้เดินทางยืม
เงินมหาวิทยาลัยแต่ทางเจ้าหน้าที่
การเงิ น ทํ า หน้ า งบสั่ ง จ่ า ยให้ ผู้
เดิ น ทาง แทนจะทํ า หน้ า งบล้ า ง
หนี้สํานักงานมหาวิทยาลัย
6.การคํานวณเบี้ยเลี้ยงและเวลา
ไปกลับบางครั้งไม่ถูกต้อง
7.มีการเบิกจ่ายค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
กรณีนํารถยนต์ส่วนตัวเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกพื้นที่ แต่ไม่ได้ระบุ
ขออนุ ญ าตและขออนุ มั ติ ก ารใช้
ยานพาหนะส่วนตั วในบั นทึ ก ขอ
อนุมัติเดินทาง
8.บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยยัง
ข าด ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ าใจ ใน
ร ะ เบี ย บ แ น ว ป ฏิ บั ติ ใน ก า ร
เดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่

แนวทางแก้ไข
1.ก่อนส่งใบขออนุมัติเบิกเงินคืนต้นสังกัด โทรศัพท์ไป
แจ้ ง ทางเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทํ า
เอกสารให้รับทราบเพื่อได้แก้ไขให้ถูกต้อง
2.ระบุเหตุผลการส่งคืนใบขออนุมัติเบิกเงินให้เจ้าหน้าที่
การเงินได้รับทราบอย่างชัดเจนพร้อมติดกระดาษแนบ
ในจุดที่ต้องแก้ไข
3.แนบระเบี ย บแนวปฏิ บั ติ ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ส่งคืนเอกสารให้ทางหน่วยงานได้รับทราบ
4.หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในเรื่องเดิม เช่น ไม่
ลงวัน ที่ จ่าย ไม่ ล งชื่อ ผู้รับ เงิน เอกสารขาดจํานวนเงิน
ตั ว อั ก ษร ไม่ ไ ด้ ป ระทั บ ตราจ่ า ยเงิ น แล้ ว ใบสั่ ง ซื้ อ ใส่
รายละเอียดไม่ครบถ้วน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
การเบิกจ่ายเงิน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่การเงิน
ทุ ก หน่ ว ยงานต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในทาง
เดียวกัน และหากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ควรจัดทําหนังสือแจ้ง
ปั ญ ห าใน ก ารส่ งคื น ใบ ข อ อ นุ มั ติ เบิ ก เงิ น ไป ยั ง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เพื่ อ ให้ ท าง
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น มี ค วามตระหนั ก ในความละเอี ย ด
รอบคอบในการจั ด ทํ า เอกสารหลั ก ฐานในการเบิ ก
จ่ายเงิน
5.ผู้บังคับบัญ ชาไม่ควรเซ็นเอกสารย้อนหลัง เพื่อสร้าง
วินัยให้กับผู้รับผิดชอบ
6.เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงาน ควรแนะนําสิท ธิใน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
ให้แก่บุคคลากรในหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุมพร้อม
สอบถามปัญหาต่างๆ เพื่อลดขั้นตอนความผิดพลาดใน
การส่งเอกสารเบิกจ่ายมายังฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
7.การนํารถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่
หากประสงค์จะเบิกค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจก่อนการเดินทาง
8.ควรจัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เกิ ด ความชํ า นาญ และสามารถแก้ ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานได้
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5.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน
จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว และได้รับทราบถึงสถานการณ์ของกระบวนการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการจ่าย อันเป็นผลจากการจัดทําคู่มือครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จึงสรุปแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย(ใบขออนุมัติเบิกเงิน) เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ด้านการเบิกจ่ายเงินดังนี้
1. ควรมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของทุกหน่วยงาน และนํามาลงในเว็บไซต์ เช่น บอร์ด หรือ
ถาม-ตอบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ทําให้สามารถทราบถึงปัญหาของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อนํามาประยุกต์ใช้และเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลา
2. จัดทําแบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การจ่ายพร้อมกับคํ าอธิบ ายประกอบ ในรูปแบบของ Bar Chart หรือเผยแพร่ในเว็บไซด์ฝ่ายการคลังและ
ทรัพย์สิน โดยแสดงวิธีการตรวจสอบให้ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ผู้เบิกจ่ายได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง
เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
3. ควรมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและ
เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายแนวทางเดียวกัน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความ
เหมาะสม
5. เห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติด้านการเงิน ด้านบัญชี ด้านพัสดุ
กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและลดปัญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดย
เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินด้วย เช่น เสวนาระเบียบการเงินการคลัง/KM แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินฝ่ายการคลังและทรัพย์สินกับเจ้าหน้าที่การเงินระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย
6. ควรจัดประชุม หรืออบรมเกี่ยวกับระเบียบแนวปฏิบัติทางการเงิน การคลัง การบัญชีและการพัสดุ
โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้ารับฟัง หรือเข้ารับการอบรม เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์
หรือระเบียบของการจัดทําเอกสารการเบิกจ่าย วิธีการในข้อนี้จะช่วยให้บุคลากรทุกท่านที่จะเป็นผู้เบิกจ่ายเงิน
สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นการลดขั้นตอนในการส่งเอกสารคืนหน่วยงาน
7. หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในเรื่องเดิม เช่น ไม่ลงวันที่จ่าย ไม่ลงชื่อผู้รับเงิน เอกสารขาด
จํานวนเงินตัวอักษร ไม่ได้ประทับตราจ่ายเงินแล้ว ใบสั่งซื้อใส่รายละเอียดไม่ครบถ้วน และเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เจ้าหน้าที่การเงิน ทุกหน่วยงานต้องมีความรู้และความเข้าใจ
ในทางเดียวกัน และหากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ควรจัดทําหนังสือแจ้งปัญหาในการส่งคืนใบขออนุมัติเบิกเงินไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่การเงินมีความตระหนักในความละเอียดรอบคอบ
ในการจัดทําเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน
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