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จัดทําคู่มือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผู้รับผิดชอบภาระงานด้าน

การเงิน ตลอดจนบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลได้โดยง่าย  

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน    ได้ตระหนักถึงปัญหาความยุ่งยาก    ในการตีความวินิจฉัย 

ประเภทของค่าใช้จ่ายที่อยู่ในส่วนของการของบประมาณ การดําเนินการตรวจสอบโครงการนั้น  ต้องใช้

เวลาอันจํากัดเพ่ือมิให้เกิดความล่าช้า  จึงได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงาน“การตรวจสอบโครงการเพ่ือการ

ดําเนินงาน” เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงินและ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง กับการเขียนโครงการ ใช้เป็นแนวทางในการ

เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตาม

แผนปฏิบัติราชการ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
 

งานบริหารคลังและทรัพย์สิน สังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เดิมเรียกว่าฝ่ายการเงิน และ
ได้เปลี่ยนเป็นงานบริหารคลังและทรัพย์สินเมื่อปี พ.ศ. 2548  เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการบริการ
และบริหารของมหาวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานที่จ าเป็นต้องมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกฝ่ายภายใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน คนงาน นักศึกษา และผู้มาติดต่อจาก
หน่วยงานภายนอก เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นควบคู่กับสถาบันมาโดยตลอด ตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูจนกลางมาเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และวันที่ 14 มิถุนายน  
2547 เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 สืบเนื่องจากกฎกระทรวงการจัดตั้ง
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยได้แบ่งส่วนราชการในส านักงาน
อธิการบดีออกเป็น 3 กอง ตามมติสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงน าเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเดือน เมษายน พ.ศ. 2562  ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงใหม่ โดยมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวง
ใหม่  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

1.1.1 กองกลำง  ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารคลังและ
ทรัพย์สิน งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย งานนิติการ 

1.1.2 กองนโยบำยและแผน   ประกอบด้วย  งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห์และจัดท า
งบประมาณงานยุทธศาสตร์ สารสนเทศและการประเมินผล 

1.1.3 กองพัฒนำนักศึกษำ  ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป งานพัฒนานักศึกษา งานบริการและ
สวัสดิการนักศึกษา งานหอพัก 
 ปัจจุบันงานบริหารคลังและทรัพย์สิน เป็นกลุ่มงานหนึ่งในกองกลาง ส านักงานอธิการบดี     
มีภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบหลักในการควบคุมดูแล และให้บริการทางด้านการเงิน และทรัพย์สิน การ
บัญชี ตลอดจนการควบคุมการตัดจ่ายงบประมาณของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยโครงสร้างของ
งานบริหารคลังและทรัพย์สิน ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อย 4 หน่วยงาน คือ หน่วยงานการเงิน หน่วยงาน
เงินเดือน  หน่วยงานบัญชี และ หน่วยงานทรัพย์สินและรายได้ (สวัสดิการ)  
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 ด้วยการปฏิบัติงานภารกิจการเงินในส่วนงานงบประมาณของ งานบริหารคลังและทรัพย์สิน 
ภาระงาน หลักเก่ียวกับการตรวจสอบโครงการเอกสารหลักฐานการจ่าย เนื่องจากโครงการเป็นจุดเริ่มต้นของ
การตั้งงบประมาณรายจ่าย ตลอดจนกระทั้งเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งเบิกจ่ายหลักฐานการจ่าย เป็นเอกสาร
หลักฐานที่ใช้เป็น การสนับสนุนการเบิกจ่ายเงิน และเป็นหลักฐานที่ใช้เป็นข้อมูลทางการเงิน และความถูก
ต้องเชื่อถือได้ของการ บันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินที่ส าคัญ หลักฐานการจ่ายหรือเอกสารหลักฐาน
ทางการเงินถือว่าเป็น เอกสารตามหลักการของกฎหมาย เป็นเอกสารของทางมหาวิทยาลัยที่มีความส าคัญ
มาก เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานในสายการเงิน  การงบประมาณ และ
บัญชี  ยังไม่เข้าใจและให้ความส าคัญต่อเอกสารหลักฐานทางการเงินค่อนข้างน้อย จึงให้ ความส าคัญต่อการ
ลงลายมือชื่อ การให้ความเห็นและการปฏิบัติต่อเอกสารหลักฐานต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่  รัดกุมเพียงพอ 
ได้แก่ ก่อนลงลายมือชื่อในจุดส าคัญยังมิได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เอกสาร หลักฐาน
ประกอบ หรือชุดใบส าคัญจ่าย มีเอกสาร หรือข้อมูลในเอกสารมีความขัดแย้งกัน ไม่มีความเป็นเหตุ เป็นผล
กันเพียงพอ ท าให้เกิดข้อสงสัย เกี่ยวกับความเป็นจริง หรือเป็นเท็จ ซึ่งท าให้เอกสารหลักฐานการจ่าย 
เหล่านั้นขาดความสมบูรณ์ไม่น่าเชื่อถือ และไม่สามารถยอมรับ หรือน ามาใช้ประกอบเป็นเอกสารหลักฐาน
การจ่ายที่ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนที่เชื่อถือได้ ตามท่ีกฎระเบียบกับเรื่องนั้นๆ  ก าหนดไว้กรณีที่เก่ียวข้องดังนี้  

 (1) กรณีจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เอกสารตามกฎหมาย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบส าคัญรับเงิน หรือ ใบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับรองการจ่ายเงิน ซึ่งเอกสารแต่ละอย่างมีความส าคัญ
และมีความหมาย ในความเป็นจริงที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเป็นจริง และสอดคล้องกันตามกฎระเบียบ
เกี่ยวข้อง  

 (2) กรณีจ่ายเงินยืมทดรอง เอกสารตามกฎหมาย ได้แก่ สัญญาเงินยืมทดรองตามแบบ
กระทรวงการคลังหรือมหาวิทยาลัยก าหนด  

 (3) กรณีส่วนมหาวิทยาลัยได้รับเงิน เอกสารตามกฎหมาย ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินของทาง
มหาวิทยาลัย ที่มีรูปแบบ และเนื้อหาตามที่กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  

1.2 สถำนทีต่ั้ง  
      อาคารวิทยาภิรมย์ ตึก 14 ชั้น 1 เลขที่ 38 หมู่ 8 ต าบลนาวุ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
76000 โทรศัพท์ 032-708606  
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1.3 วัตถุประสงค์ และนโยบำย  
 3.1 วัตถุประสงค์  

   3.1.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้สนใจทั่วไป ทราบขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งกฎระเบียบ ที่เก่ียวข้องในการจัดท าโครงการ ตลอดจนกระบวนการเบิกจ่าย  
   3.1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การงบประมาณและ
การบัญชีมีแนวทางในการด าเนินโครงการ  
   3.1.3 เพ่ือให้บุคลากรงานบริหารคลังและทรัพย์สินได้รับความรู้และได้ใช้ประโยชน์จาก
คู่มือการตรวจงบประมาณในโครงการ   
   3.1.4 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ทราบบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
   3.1.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย และ
สามารถปฏิบัติงานแทนกันได ้
 

 3.2 นโยบำยกำรปฏิบัติงำน 

   3.2.1 ให้บริการแก่บุคลากรภายในและภายนอก ในด้านการรับเงิน-จ่ายเงิน มุ่งเน้นให้การ
บริการมีความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามระเบียบในการให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ของทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นเลิศ  
   3.2.2 ให้ค าแนะน าและเสนอแนะด้านการควบคุมงบประมาณทุกประเภท ให้การใช้
งบประมาณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพถูกต้องตรวจสอบได้ และ
ใช้งบประมาณไม่เกินวงเงินงบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับใน แต่ละปีวงเงินที่ได้รับอนุมัติแต่ละรายการ 
เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ จึงได้ก าหนดให้ใช้หลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงสุด  
   3.2.3 ด้านการจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงินรวมทั้งจัดท าทะเบียนคุมเงินโดย มุ่งเน้น
เรื่องความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้  
   3.2.4 ก าหนดภาระหน้าที่ (Job Description) ของบุคลากรภายในงานบริหารคลังและ
ทรัพย์สินให้ชัดเจน 
   3.2.5 ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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   3.2.6 มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการของงาน
บริหารคลังและทรัพย์สิน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
   3.2.7 ยึดหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร น าระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 
 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

   4.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และผู้ที่สนใจทราบถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานรวมทั้ง
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ของการเบิกจ่ายทั้งเงินรายไดข้องทางมหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณแผ่นดิน 
   4.2 เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการตรวจสอบโครงการหรือการตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
   4.3 ลดความผิดพลาดของการตรวจสอบและการปฏิบัติงานตามระเบียบที่ก าหนด 
   4.4 สามารถคิดวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ถึงกระบวนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน 

 
1.5 ขอบเขตของคู่มือ 

  คู่มือการตรวจสอบโครงการและการเบิกจ่ายโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
มหาวิทยาลัย ฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนวิธีการตรวจสอบ
โครงการ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการ จนถึงการตรวจสอบเอกสารการเบิกการจ่ายในการวางฎีกาเพ่ือ
เบิกจ่าย คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือส าหรับใช้ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่มีแนวทางใกล้เคียงการ
ปฏิบัติงานทางการเงิน และหน่วยงานอื่นที่สนใจ สามารถใช้ได้ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 

 
1.6 นิยำมศัพท์ 

 “มหำวิทยำลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี 
 “งำนบริหำรคลังและทรัพย์สิน”  หมายความว่า ฝ่ายงานบริหารคลังและทรัพย์สิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพชรบุรี 
 “บุคลำกร”  หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการ และลูกจ้างของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี  
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 “โครงกำร”  หมายความว่า  กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือน ามาลงทุน
สร้างผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยตอบสนองแผนกลยุทธ์ขององค์กร ให้เป็นผลส าเร็จ
โครงการแต่ละโครงการจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและจะมีก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น  และสิ้นสุดอย่างชัดเจน  
 “งบด ำเนินงำน” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายที่มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเพ่ือการ
บริหารงานประจ าและการด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน   ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
 “กำรตรวจสอบโครงกำร”  หมายความว่า  การตรวจสอบกฎระเบียบของทางราชการ
รวมถึงหลักเกณฑ์ของส่วนราชการที่ก าหนดขึ้นภายใน ที่จะใช้ในการด าเนินโครงการโดยมุ้งเน้นถึง 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยความเหมาะสม และประหยัด 
 “กำรฝึกอบรม”  หมายความว่า  การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การ
สัมมนา ทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน โดยมี
โครงการหรือ หลักสูตรและช่วงเวลาที่แน่นอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน โดยไม่ มีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 “กำรฝึกอบรมประเภท ก”  หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เป็นบุคลากร ของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการต าแหน่งประเภท
วิชาการระดับ  เชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ  ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง      
ข้าราชการต าแหน่งประเภท บริหารระดับตันและระดับสูง หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า  
 “กำรฝึกอบรมประเภท ข” หมายความว่า การการฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่ง
หนึ่งเป็น บุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ  ต าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน และ
ระดับอาวุโส ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการ
พิเศษ ข้าราชการ ต าแหน่งประเภทอ านวยการต้น หรือต าแหน่งที่เทียบเท่า 
 “กำรดูงำน”  หมายความว่า การเพ่ิมพูนความรู"หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่ง
ก าหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือก าหนดไว้ในแผนการจัดการประชุมระหว่างประเทศ ให้
มีการดูงาน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่างประเทศและหมายความรวมถึง  
โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น  
 “กำรจัดงำน”  หมายความว่า  การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตาม
นโยบายของทางราชการ  
 “กำรประชุมระหว่ำงประเทศ”  หมายความว่า การประชุมหรือสัมมนาระหว่างประเทศที่   
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศจัด หรือจัดร่วมกัน  ใน
ประเทศไทย โดยมีผู้แทนจากสองประเทศขึ้นไปเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา 
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บทท่ี 2 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรบริหำรจัดกำร 

2.1 บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เรื่องการแบ่งส่วนงานในส านักงานคณบดี
ส านักงานผู้อ านวยการ กอง ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  พ.ศ. 
2562  งานบริหารคลังและทรัพย์สิน รับผิดชอบการบริหารการเงิน การบัญชี และการจัดหารายได้ของ 
มหาวิทยาลัย การจัดท าฐานข้อมูลและรายงานด้านการเงิน การบริหารการเงิน การรับจ่ายเงิน เงินเดือน 
และ การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หน้าที่ความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้  
 1.1 ควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับการเงินของมหาวิทยาลัย ทั้งเงินงบประมาณและเงิน
รายได้ให้เป็นไป ตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้  
 1.2 ควบคุม และด าเนินการเกี่ยวกับระบบการบัญชีเงินงบประมาณและเงินรายได้ให้เป็นไป
ตามระเบียบ และสามารถตรวจสอบได้  
 1.3 ควบคุม และจัดวางระบบการบริหารงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงาน
ต่างๆ ที่วางไว้  
 1.4 ประสานงานด้านการเงิน การบัญชีการงบประมาณ 
 1.5 ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติด้านการเงินบัญชี  
 1.6 พิจารณาเสนอร่างหรือแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการเงินบัญชี  
 1.7 ควบคุม และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย  
 1.8 งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  

 
2.2 ลักษณะงำนที่ปฏิบัต ิ

 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งต้องก ากับ แนะน าตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วม
ปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย หรือ  
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 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์โดยใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  
และความช านาญงานสูงในด้านวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและ
ปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 2.2.1 ด้ำนกำรปฏิบัติกำร  
       (1) ควบคุมจัดท าบัญชีเอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงิน
นอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ
วิธีการบัญชี ของส่วนราชการ  
  (2) วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการ เพ่ือพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้องและทันสมัย  
  (3) จัดและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรง
กับความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน  
  (4) ประเมินผลและติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้
การใช้จ่ายเงิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดท าและจัดสรร
งบประมาณ  
  (5) วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี เช่น การจัดสรร
งบประมาณ การรับและจ่ายเงิน สถานะการเงิน การตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับและจ่ายเงิน เพ่ือให้การ
รับ-จ่ายเงิน ขององค์กรมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ  
  (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้
ค าแนะน า ในการปฏิบัติงาน วางโครงการก าหนดหลักสูตรและฝึกอบรม จัดท าคู่มือประจ าส าหรับการ
ฝึกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพ่ือถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานและข้อก าหนด 

 2.2.2 ด้ำนกำรวำงแผน  
 วางแผนหรือร่วมด าเนินการวางแผนการท างานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน 
ระดับส านักหรือกอง และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด  

 2.2.3 ด้ำนกำรประสำนงำน  
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  (1) ประสานการท างานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและค าแนะน าเบื้องต้น 
แก่สมาชิกในทีมงานหรือหน่วยงานอื่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้  

  (2) ให้ข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงานหรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย  

 2.2.4 ด้ำนกำรบริกำร  
  (1) ให้ค าแนะน าตอบปัญหาและชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมี
ความรับผิดชอบ ในระดับที่ซับซ้อน หรืออ านวยการถ่ายทอดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลความรู้ต่างๆและน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  

  (2) จัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีเพ่ือให้
สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายแผนงาน 
หลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ    

2.3 ค ำบรรยำยลักษณะงำน 

 งำนบริหำรคลังและทรัพย์สินจัดกลุ่มภำรกิจภำยในฝ่ำย เป็น 4 กลุ่มภำรกิจ ดังนี้ 

 2.3.1 หน่วยงำนกำรเงิน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยว  กับการรับเงิน-จ่ายเงิน ควบคุม  
ตรวจสอบ ใบส าคัญที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณทุกประเภทรายจ่าย พร้อมจัดท ารายงาน เพ่ือให้ถูกต้อง
ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดต่างๆ ป้องกันการเบิกซ้ าซ้อนและสูญหายจัดท างบประมาณการรายได้
แผ่นดินของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ  น าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ  บันทึกข้อมูลในระบบ  GFMIS , MIS , 3D  และด าเนินการโอนเงินผ่านระบบ  KTB 
Corporation Online , GSB Corporation Online (COIB)   จั ดท ารายงานงบ เดื อน เงิน ราย ได้ทุ ก
ประเภท  จัดท าแผนปฏิบัติการ  ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเบิกจ่ายกับหน่วยงานต่างๆ  ด าเนินการออก
ใบเสร็จรับเงินประจ าวัน  ได้แก่  รับเงินรายได้ทุกประเภท  รับเงินงบประมาณแผ่นดินประเภทเงินอุดหนุน
เข้าเป็นเงินรับฝากเงินรายได้ มหาวิทยาลัย   จ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย แยกตามหมวดรายจ่ายแยกตาม
แผนงาน งานและโครงการของทุกคณะ สถาบัน ส านักและเงินรับฝากต่างๆ   จัดท าทะเบียนคุมเงินยืมเงิน
นอกงบประมาณ และติดตามทวงถามลูกหนี้ เมื่อครบก าหนด  จัดท าทะเบียนคุมยอดเงินขอเบิกเงินรายได้
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ของคณะ สถาบัน ส านัก ต่างๆ   แยกตามหมวดรายจ่าย ตามแผนงาน งานและโครงการ  จัดท าทะเบียนคุม
ยอดเงินขอเบิกเงินกองทุน เงินรับฝาก เงินบริจาค โครงการบริการทางวิชาการของคณะ สถาบัน 
ส านัก  จัดท าทะเบียนคุมยอดเงินขอเบิกโครงการวิจัยจากเงินรายได้  และจากเงินอุดหนุนจากแหล่งวิจัย
ภายนอก แยกแต่ละโครงการ  ด าเนินขออนุมัติกันเงินรายได้ไว้เบิกเหลื่อมปี  ด าเนินการขออนุมัติโอนหมวด
รายจ่าย   การเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่อผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ   จัดท า
ทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย  ค านวณและด าเนินการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาและน าส่งสรรพากร  จัดเก็บและรวบรวมหลักฐาน ใบส าคัญการจ่ายเงินรวมทั้งปฏิบัติงาน
ด้านธุรการภายในหน่วยงาน และงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2.3.2 หน่วยเงินเดือนและค่ำจ้ำง   มีหน้าที่จัดท ารายเงินเดือนของข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวของทางมหาวิทยาลัย เพ่ิมข้อมูลในระบบ
จ่ายตรงเงินเดือนในแต่ละเดือน ค านวณเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่ารถประจ าต าแหน่ง และเงินอ่ืน ๆที่
มีผลท าให้เงินเดือนเปลี่ยนแปลง และจัดท าตั้งเบิกเงินเดือนที่ได้รับในหมวดเงินอุดหนุนในระบบ GFMIS และ
เงินเดือนตกเบิกย้อนหลังให้กับบุคลากร พร้อมจัดท าสลิปเงินเดือน บริการเอกสารทางการเงินที่ต้องประสาน
กับหน่วยงานภายนอก เช่น รับส่งเงิน ชพค. ชพส. สหกรณ์มหาวิทยาลัย สหกรณ์อ่ืน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารออมสิน เงินประกันสังคม เงิน กบข. เงิน กสจ. เงินภาษี ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติและเบิก
จ่ายเงินและงานอ่ืน ๆ ที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

2.3.3 หน่วยบัญชี   มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านบัญชี  ด าเนินการเก่ียวกับการบันทึก 
บัญชีทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและบัญชีเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  โดยบันทึกบัญชีรายวันทั่วไป รายวัน
รับและรายวันจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับเอกสารทั้งด้านรับและด้านจ่าย  จัดท าทะเบียนคุม
เงินรายได้แยกตามประเภท  จัดพิมพ์เอกสารการบัญชี  ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร  ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีจากระบบ  GFMIS    จัดท ารายงานการเงินส่งส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ด้วยระบบบัญชี 3 มิติ หรือที่ เรียกว่า   3D  ของมหาวิทยาลัยและ
ระบบ  GFMIS   จัดเก็บเอกสารทางการบัญชี   จัดท า Bank Statement  รายงานสถานะทางการเงินแก่
ผู้บริหาร  น าส่งเงินรายได้แผ่นดินด้วยระบบ  GFMIS  และน าเงินส่งธนาคาร  บันทึกสมุดเงินสดและตรวจ
นับเงินสดส่งหัวหน้างานเพ่ือบันทึกสมุดรายวันคง เหลือ ณ สิ้นวัน   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ  ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  2.3.4 หน่วยงำนรำยได้และทรัพย์สิน มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดการและหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  เพ่ือก่อให้เกิดรายได้สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัย   และการจัด
สวัสดิการนอกเหนือจากทางราชการ   ด าเนินการควบคุมดูแล  และรับผิดชอบการด าเนินการในการ
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ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปตามระเบียบการจัดการ   หลักเกณฑ์การใช้และ
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  ด าเนินการจัดท าสัญญาการเช่าพ้ืนที่  ในการด าเนินการ
ประกอบธุรกิจกับผู้ประกอบการ ด าเนินการติดต่อประสานงานกับศูนย์ประสานการจัดสวัสดิการข้าราชการ
ส านักงาน ก.พ.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าโครงการจัดสวัสดิการเพ่ือหารายได้ เข้ากองทุน
สวัสดิการ  เพ่ือเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจ า ด าเนินการบริหาร
โครงการสวัสดิการ ตามที่ ได้รับอนุมัติ    เช่น โครงการจัดจ าหน่ายสินค้าที่มีตรา หรือเครื่องหมาย
มหาวิทยาลัย ด าเนินการรับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
   โดยในการตรวจสอบโครงการนั้นจะอยู่ภายใต้ภารกิจหน่วยงานการเงิน    ซึ่งมีหน้าที่การ
ตรวจสอบเอกสารโครงการก่อนด าเนินการ  เป็นงานที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนและแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ กิจกรรมในแต่ละโครงการ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่คาดหวัง กรอบการตรวจสอบโครงการจึงมี
การตรวจสอบในลักษณะ ดังนี้ 

(1)  ประสานงานหน่วยงานภายใน 
(2)  การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ  
(3)  การพิจารณาตรวจสอบระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง 
(4)  การให้ค าปรึกษา และเสนอแนะในการด าเนินโครงการที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย 
(5)  เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อทักท้วง ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบ 

ต่อหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการปรับแผนด าเนินโครงการได้ทันต่อเหตุการณ์ 
 เจ้าหน้าการเงิน ผู้ตรวจสอบโครงการ หรือหลักฐานการจ่าย ผู้สอบทาน และผู้อนุมัติที่
เกี่ยวข้องกับ การเงิน การงบประมาณ การบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในที่จะต้องมีความรู้และทักษะในการ
ตรวจสอบ ซึ่ง ส าคัญที่จะต้องท าความเข้าใจของเอกสารหลักฐานประกอบซึ่งจะต้องประกอบด้วย เอกสาร
ตามกฎหมาย และ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ซึ่งเอกสารล้วนมี
ความส าคัญต่อ ความถูกต้องครบถ้วน และเชื่อถือได้ซึ่งหมายถึงระบบการควบคุมภายในขั้นพ้ืนฐานของงาน
ด้านการเงิน การ คลัง และรายงานการเงิน หรืองบการเงิน ซึ่งจะเป็นรายงานที่สะท้อนผลการด าเนินงาน ซึ่ง
เปิดเผยในรายงาน หรือข้อมูลทางการเงิน ซึ่งเน้นจ าเป็นขั้นพ้ืนฐานของงานการเงิน การงบประมาณ และงาน
บัญชีของหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนั้นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย จึงเป็นวิธี
หนึ่งที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิด ข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน การจัดท าคู่มือการ
ตรวจสอบโครงการ จึงจ าเป็นที่จะศึกษาปัญหาและแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงิน เนื่องจากการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย มีขั้นตอนและการ
ปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อน และต้องอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามเวลาที่ก าหนด 
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ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับการปฏิบัติงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ซึ่ง มีกฎ ระเบียบ และข้อก าหนดที่ เกี่ยวข้องหลายฉบับ ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎ ระเบียบที่ถูกต้อง 
 

2.4 รำยละเอียดโครงสร้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.1 แสดงแผนภูมิโครงสร้างกองกลาง 
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ภาพที่ 1.2   แสดงแผนภูมิโครงสร้างงานบริหารคลังและทรัพย์สิน 

 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 1. ปรัชญำ 
 “มุ่งม่ันให้บริการ ประสานงานด้วยใจ โปร่งใส ฉับไว้ด้วยเทคโนโลยี ” 

 2. วิสัยทัศน์ 
 งานการเงิน  เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการสนับสนุนงานบริหาร    และงานบริการทางด้าน 

การเงินและบัญชี และประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   เพ่ือให้การด าเนินงานมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ   

 3. พันธกิจ 
  มีพันธกิจ 3 ประการ ดังนี้ 
  1. ให้บริการบุคลากรทั้งภายในและภายนอกด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

2. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการในการรับและจ่ายเงิน 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข 

 
3.1 หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน 

  ตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อมาได้มีวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่มีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.อย่างเป็น
ทางการ เป็นการเปลี่ยนแปลงการอุดมศึกษาครั้งใหญ่ เนื่องจากมีการรวมหน่วยงานอุดมศึกษากับหน่วยงาน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศทั้งหมดมาอยู่ภายใต้กระทรวงเดียวกัน    หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานยังคงเดิม  

การจัดท าคู่มือการตรวจสอบโครงการหรือเอกสารหลักฐานการจ่าย จึงจ าเป็นที่จะศึกษา ปัญหาและ
แนวทางในการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน  การ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย มีขั้นตอนและการปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อน และต้องอยู่ในกรอบของ 
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามเวลาที่ก าหนด ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ 
การปฏิบัติงานด้านการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่ง มีกฎ ระเบียบ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
หลายฉบับ ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบที่ถูกต้อง ซึ่งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณต่างๆ ดังต่อไปนี้  
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

1. รายจ่ายของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ  
2. รายจ่ายงบกลาง   
 
1. รำยจ่ำยของส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ  
รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจ่ายซึ่งก าหนดไว้ส าหรับแต่ละส่วนราชการ 

และรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จ าแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่  
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1.1 งบบุคลากร  
1.2 งบด าเนินงาน  
1.3 งบลงทุน  
1.4 งบเงินอุดหนุน  
1.5 งบรายจ่ายอื่น  

 
1.1 งบบุคลำกร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่  

รายจ่าย ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึง
รายจ่าย ที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

 1.1.1เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็น 
รายเดือน โดยมีอัตราตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจ าปี รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลัง
ก าหนดให้จ่ายใน ลักษณะเงินเดือนและเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น  

(1) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และ 
                       ประธานสภา ผู้แทนราษฎร  

(2) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภา  
    ผู้แทนราษฎร และผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
(3) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภา   และสมาชิกสภาผู้แทน     
    ราษฎร  
(4) เงินประจ าต าแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการและ 
    ศาลรัฐธรรมนูญ  
(5) เงินประจ าต าแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ  
(6) เงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ  
(7) เงินประจ าต าแหน่งข้าราชการการเมือง  
(8) เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.)  
(9) เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.)   
(10) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู้ 
      เพ่ือพัฒนา อาชีวศึกษา (พ.ค.ช.)  
(11) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  
(12) เงินเพ่ิมประจ าต าแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกต ิ 
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(13) เงินเพ่ิมพิเศษผู้ท าหน้าที่ปกครองโรงเรียนต ารวจ (พ.ร.ต.)  
(14) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ 
      (พ.ข.ต.)  
(15) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)  
(16) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับข้าราชการ  
(17) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น  

  1.1.2 ค่าจ้างประจ า หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ โดยมี อัตราตามที่ ก าหนดไว้ในบัญชีถือจ่ายค่าจ้างประจ า รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังก าหนดให้
จ่ายในลักษณะ ค่าจ้างประจ า และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจ า เช่น   
   (1) เงินเพ่ิมพิเศษส าหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)  
   (2) เงินเบี้ยกันดาร (บ.ก.)  
   (3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนส าหรับลูกจ้างประจ า  
   (4) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ  
  1.1.3 ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างส าหรับการท างานปกติแก่ลูกจ้าง
ชั่วคราว ของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับคาจ้างชั่วคราว  

       1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงาน ราชการ ตามอัตราที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ รวมถึงเงินที่
ก าหนดให้จ่ายใน ลักษณะดังกล่าว และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงิน
ช่วยเหลือการครองชีพ พิเศษ เป็นต้น  

 
 1.2 งบด ำเนินงำน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ า ได้แก่ รายจ่าย ที่
จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจาก งบ
รายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว  

 1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการ  
ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด เช่น 

 (1) เงนิค่าเช่าบ้านข้าราชการ  
 (2) เงินตอบแทนต าแหน่งและเงินอ่ืนๆ ให้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า 
     ต าบลสารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   
            ฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือใน 
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  การท าศพ  
(3) ค่าตอบแทนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติงาน 
     เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการส ารอง และเสมียนคะแนนใน 
     การเลือกตั้ง  
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้างที่มีค าสั่ง         
     แต่งตั้ง จากทางราชการ  
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและ ใน 

                  วันหยุดราชการ  
(7) เงินรางวัลก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วย 
    ผู้ใหญ่บ้าน  
(8) เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย  
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ  
(10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ  
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
(12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว  
(13) เงินค่าท่ีพักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ  
(14) เงินพิเศษท่ีจ่ายให้แก่ลูกจ้างของส านักราชการในต่างประเทศ ตามประเพณี 
      ท้องถิ่น  
(15) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา  
(16) เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและ 

                 สถาบันอุดมศึกษา  
(17) เงินค่าตอบแทนการสอบ  
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย  
(19) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

   (20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ  
(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ใน 

                ต่างประเทศ  
(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ  
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(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจ าผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของต าแหน่ง  
(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง  
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ  

 1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค 
สื่อสารและ โทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการ ที่ไม ่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น  

(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  
รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า  

(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติมรวมถึงการซ่อมแซม  
บ ารุงรักษา หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า  

(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา  
รวมถึง ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา  

(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือปรับปรุงระบบประปา  

(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐาน  
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่า 

รถยนต์ ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้ไปรษณีย์  
(7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น  
(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการ 

คลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
(9) ค่าเบี้ยประกัน  
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความ 

รับผิดชอบ ของผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  

(11) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ กรณีเป็น 
การจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน ให้จ่ายจากค่าใช้สอย ส่วนกรณีที่  ส่วนราชการเป็นผู้ด าเนินการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติ ดังนี้  
 

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
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2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจาก   
   ค่าวัสดุ  
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น  
(1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ  
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม  
(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา  
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น  
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก  

                                   ค่าพาหนะ เป็นต้น 
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือต ารวจ  
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา  
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล  
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้กระเช้าดอกไม้หรือพวงมาลา  
(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย   ค่าสินไหมทดแทน   กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการ 

                                    ปฏิบัติงานราชการ  
(7) เงินรางวัลต ารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ  
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่  
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 
(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา  
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 

 1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทน 
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้  

(1) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป   
แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมี
ราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระ
พร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น   

(2) รายจ่ายเพือ่จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน                       



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบงบประมาณในโครงการ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้         หน้า  19   

 

      20,000 บาท  
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง     ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม ่

                                    เกิน 5,000 บาท ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท  
(4) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ 

                                    มีวงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท  
(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

 1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ 
โทรคมนาคม รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษีเป็นต้น ตามรายการดังนี้  

(1) ค่าไฟฟ้า  
(2) ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล 
(3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน    ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่  รวมถึงบัตร 

                                    โทรศัพทบ์ัตรเติมเงินโทรศัพท์   
(4) ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าตราไปรษณียากร  

                                    ค่าโทรเลข ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็นต้น   
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 

สื่อสารและโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุ
ติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร ค่าสื่อสาร ผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอ่ืนๆ เช่น ค่า
เคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น  

 
1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ ค่า

ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะ รายจ่าย
ดังกล่าว  

 1.3.1 ค่าครุภัณฑ์หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทน. 
ถาวร หรือ ตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น 
รวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้  

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อ 
ชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง 
เป็นต้น  
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(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า     
     20,000 บาท  
(3) รายจ่ายเพือ่ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์  
     คอมพิวเตอร์ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท  
(4) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น  

เครื่องบิน เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกต ิ   
หรือคา่ซ่อมกลาง  

(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์  
 1.3.2 ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ ได้มาซึ่ งที่ดินและหรือ 

สิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่ง ต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น 
สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้ าสะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า เขื่อน เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้  

   (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(2) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็น 
     การติดตั้ง ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งท่ีเป็นการด าเนินการ 
     พร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือภายหลังการ ก่อสร้างอาคาร  
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง      
     ที่มีวงเงิน เกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็นต้น  
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล  
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือ 
    สิ่งก่อสร้าง  
(6) รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชย          
    กรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น  

 
 1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาต าบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเป็น 
สาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่  ส านัก
งบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้   
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งบเงินอุดหนุนมี 2 ประเภท ได้แก่  
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ 

เช่น ค่าบ ารุงสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบ ารุงสมาชิกสหภาพ
วิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพ่ือ  แก้ไขปัญหายาเสพติด เงิน
อุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่ก าหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของ
รายการและตาม รายละเอียดที่ส านักงบประมาณก าหนด เช่น รายการค่า
ครุภัณฑ์หรือค่าสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น  

 
1.5 งบรำยจ่ำยอ่ืน หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ 

รายจ่ายที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ใช้จ่ายงบรายจ่ายนี้เช่น  
(1) เงินราชการลับ  
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
(3) ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือ    
    การจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  
(5) ค่าใช้จ่ายส าหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)  
(6) รายจ่ายเพื่อช าระหนี้เงินกู ้ 
(7) ค่าใช้จ่ายส าหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 

  
2. รำยจ่ำยงบกลำง  
หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยทั่วไปใช้จ่าย  ตามรายการ

ดังต่อไปนี้   
(1) เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ  หมายความว่า  รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงิน

บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการ เงินบ าเหน็จลูกจ้างประจ า เงินท าขวัญข้าราชการ
และลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ  เงินค่าทดแทนส าหรับผู้ได้รับ
อันตรายในการรักษาความม่ันคงของประเทศเงินช่วยพิเศษข้าราชการบ านาญ 
เสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การ



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบงบประมาณในโครงการ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
หมายเลขเอกสาร :  
 วันที่เริ่มใช้         หน้า  22   

 

ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ ตามหน้าที่มนุษยธรรม และเงินช่วยค่า
ครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ  

(2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ หมายความว่า รายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพ่ือจ่าย เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ข้าราชการ 
ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ  การศึกษาของบุตร เงิน
ช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ  

(3) เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ   หมายความว่า
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการ
ประจ าปี เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการ ที่ได้รับเลื่อนระดับและ
หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 

(4) เงินส ารองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ หมายความว่า รายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็น เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลน าส่งเข้า
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  

(5) เงินสมทบของลูกจ้างประจ า หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
สมทบทีร่ัฐบาลน าส่ง เข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจ า  

(6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ 
หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจใน
การเสด็จพระราชด าเนินภายในประเทศและหรือ ต่างประเทศ และค่าใช้จ่าย
ในการต้อนรับประมุขต่างประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทย15  

(7) เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งส ารอง
ไว้เพ่ือจัดสรรเป็น ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

(8) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ หมายความว่า
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ  

(9) เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ หมายความว่ารายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพ่ือเบิกจ่ายเป็น เงินราชการลับ ในการด าเนินงานเพ่ือรักษาความ
มั่นคงของประเทศ  
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(10)  ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หมายความว่ารายจ่าย
ที่ตั้งไว้เพ่ือเป็น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ 

(11)  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 
หมายความว่ า  รายจ่ าย  ที่ ตั้ ง ไว้ เป็ นค่ า ใช้ จ่ าย ในการช่ วย เหลื อค่ า
รักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานของรัฐ อนึ่ง นอกจาก
รายจ่ายรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลักแล้วพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอ่ืนๆ ไว้ในรายจ่ายงบ
กลางตามความเหมาะสม ในแต่ละปี เช่น ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ และค่าใช้จ่ายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

หลักการจ าแนกงบประมาณประเภทรายจ่าย ถือเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเบื้องต้น ที่ 
ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณควรทราบ ซึ่งในคู่มือการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย
ฉบับนี้ ได้รวบรวมแนวทางการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ในงบด าเนินงาน ตามท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่ง
เป็น หมวดงบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ที่ทางหน่วยงานและคณะในสังกัดของทางมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ได้มีการเบิกจ่ายเป็นประจ าและถือเป็นรายจ่ายหลักที่มีการเบิกจ่ายเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเพ่ือให้การ
เบิกจ่าย ถูกต้องมีประสิทธิภาพอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน และการจัดท าใบส าคัญจ่ายได้อย่างถูกต้องลดปัญหา
การทักท้วง และสามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างรวดเร็ว 

 
3.2 กฎระเบียบ/หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้อง 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม. 
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

- หนังสือที่ กค 0408.4/ว 414 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการจัดโครงการ 
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หรือกิจกรรมเพ่ือแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  
  - หนังสือที่ กค 0406.4/ว 5 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าปี 
2556 ลงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 
  - หนังสือที่ กค 0408.4/ว35     การอนุุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อน
การเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ อันเป็นผ ลสืบ
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563   
  - ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม  
 

3.3 ขั้นตอน FLOW CHART  

 ภาพที่ 1.3 ขั้นตอนด าเนินการจัดส่งเอกสารโครงการ 
 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและหลักฐานการจ่าย (ใบส าคัญจ่าย) ในคู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมแนว
ทางการ ตรวจสอบโครงการ และเอกสารในการเบิกจ่าย ในงบด าเนินงาน หมวดงบประมาณค่าตอบแทน ใช้
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สอยและวัสดุ ซึ่งเป็นหมวดที่มีการใช้จ่ายงบประมาณบ่อยครั้งภายในมหาวิทยาลัย  ถือเป็นรายจ่ายหลักที่มี
การเบิกจ่ายเป็นส่วนใหญ่ ดังต่อไปนี้ 

3.3.1 การตรวจสอบโครงการ 
(1) ตรวจสอบโครงการที่ด าเนินการจัดส่งภาพรวมทั้งหมด ระยะเวลาในการด าเนินการก่อน
หรือหลัง ให้จัดเรียงการตรวจสอบก่อนหากมีปริมาณการจัดส่งโครงการมากในช่วงไตรมาส 2  
(2) ตรวจสอบหน้าบันทึกข้อความขออนุมัติกิจกรรมและด าเนินกิจกรรมขออนุมัติโครงการ
อะไร เป็นเงินรวมจ านวนเท่าไร จากเงินงบประเภทอะไร ผู้ใดเป็นคนรับผิดชอบโครงการ 
(3) ตรวจสอบระยะเวลาการด าเนินการอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เกินจากปีงบประมาณหรือไม่ 
อย่างไร 
(4) ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย คือบุคคลภายนอก หรือ บุคคลภายใน หรือ นักศึกษา/นักเรียน 
ผู้เข้าอบรมอยู่ในประเภทใด ระดับใด 
(5) ตรวจสอบแหล่งงบประมาณโครงการ  ว่าระบุได้ถูกต้องหรือไม่  กรณีเงินรายได้เฉพาะ
กิจ/บริการวิชาการที่มีการจัดเก็บค่าอบรม ให้เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินร้อยละ 80 ส่วน   ร้อยละ 
20  ให้ถือเป็นเงินรายได้ของทางมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่า
ด้วย  การบริหารการเงินและงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2552   

 (6) ตรวจสอบรายการค่าใช่จ่ายรายละเอียดงบประมาณ ขั้นตอนนี้มีความส าคัญที่สุด หาก 
ท าการตรวจสอบโดยไม่ใช้ความระมัดระวังอาจส่งกระทบตั้งแต่ผู้จัดท าโครงการตลอดจนการ
ถูกตรวจสอบ ขอให้ตรวจสอบโดยอ้างอิงจากระเบียบทุกคน การเบิกจ่ายจ าเป็นต้องมีระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ รองรับ โดยการใช้ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับให้ดูจากแหล่างเงิน 
หากเป็น เงินของงบประมาณแผ่นดินที่ ได้ รับการจัดสรรจากรัฐให้ ใช้ ระเบี ยบของ
กระทรวงการคลังเท่านั้น หากกระทรวงการคลังไม่ได้มีก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้กลับมาดู
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่ามีระเบียบหรือ ไม่ หากมีให้ยึดตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย ส่วน กรณีที่ใช้เงินรายได้หากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีระเบียบไว้เป็น
กาลเฉพาะอยู่แล้วให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย การตรวจสอบนั้นขอให้อิง
จากระเบียบเป็นที่ตั้ง ไม่ใช้ความรู้สึกในการตรวจโครงการ หากไม่แน่ชัดให้ประสานไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กระทรวงการคลัง ฝ่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หากเป็นของ
มหาวิทยาลัยให้ปรึกษางานนิติการช่วยเรื่องการตีความ ซึ่งในการตรวจสอบนั้น จ าเป็นต้อง
แยกประเภทหมวดรายจ่ายให้ชัดเจน เพราะหากผู้จัดท าโครงการเขียนหมวดรายจ่ายมาผิดจะ
เป็นสาเหตุให้มีการขออนุมัติผิดตั้งแต่ต้นและจะต้องท าให้แก้ไขเอกสารตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ 
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ตรวจสอบว่าใช้ระเบียบใดในโครงการ จัดงาน หรือฝึกอบรม  อัตราการเบิกจ่ายถูกต้อง
หรือไม่เป็นไปในแนวทางท่ีก าหนดไว้ หรือไม่ 
(7) ตรวจสอบก าหนดการเพราะการเขียนในก าหนดการส่งผลต่อการเบิกจ่าย ในกรณีที่เป็น
การฝึกอบรม นั่นคือลักษณะการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร บ่อยครั้งที่มีการเบิกจ่ายไม่
ถูกต้องให้พึงระวัง 

 3.3.2 การอนุมัติโครงการ 
(1) หากเอกสารโครงการมีความถูกต้องครบถ้วน ให้ด าเนินการลงนามในเอกสารในช่อง
ความเห็นของงานบริหารคลังและทรัพย์สิน (ตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่าย) โดยระบุว่า 
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว เห็นควรพิจารณาอนุมัติ ตามความจ าเป็นเหมาะสมและประหยัด 
อาจท าเป็นตรายางประทับไว้ในเอกสารได้พร้อมลงนาม วันที่ที่ตรวจก ากับแล้วก็ด าเนินการ
ส่งต่อในส่วนของงานพัสดุ หากทางผู้ด าเนินโครงการส่งโครงการที่พัสดุก่อน แล้วผ่านมายัง
งานบริหารคลังภายหลังก็จะด าเนินการส่งโครงการที่กองนโยบายและแผนงานได้บันทึก
ข้อมูลการท าโครงการต่อไป 
(2) หากทางเอกสารโครงการไม่ถูกต้องจะด าเนินการส่งโครงการกลับไปยังหน่วยงานหรือ
ให้ทางพัสดุวินิจฉัยต่อไปโดยอาจท าการจดบันทึกกรณีส่งโครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการอยู่ที่หน่วยงานใด 

3.4 สรุปรำยละเอียดกำรฝึกอบรมเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมได้ สำมำรถเบิกจ่ำยได้ดังต่อไปนี้ /
ข้อสังเกต 

3.4.1 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  เช่น ค่าตกแต่งเวที  สถานที่  
3.4.2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม เช่น ค่าเช่านวัตกรรม/พลุ ฯลฯ ในการเปิด-ปิดงาน 
3.4.3 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ เช่นวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เช่น 

ปากกาไวท์บอร์ด ปากกาเคมี กระดาษขาวเทา เป็นต้น 
3.4.4 ค่าประกาศนียบัตร สามารถจ้างหรือจัดซื้อกระดาษแบบส าเร็จมาด าเนินการจัดท าเองได้ 
3.4.5 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  ต้องแจกแจงรายละเอียดที่จะถ่าย  อาทิเช่น ค่า

ถ่ายเอกสาร สี/ด า จ านวนกี่หน้า หน้าละกี่บาท 
3.4.6 ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดซื้อหนังสือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ 
3.4.7 ค่าใช่จ่ายในการติดต่อสื่อสาร เฉพาะค่าไปรษณีย์ เนื่องจากค่าโทรศัพท์ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

เนื่องจากทางส่วนราชการไม่มีการใช้มือถือมีแต่โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
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3.4.8 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม เช่น  ค่าเช่าห้อง  ค่าเช่าเครื่องฉายโปรเจตเตอร์ ค่าเช่า
ไฟ เครื่องเสียง 

3.4.9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่ม การฝกอบรมในประเทศ อบรม/ประชุมในสถานที่ราชการ เบิกได

ไมเกิน 35 บาทตอมื้อตอคน อบรม/ประชุมในสถานที่เอกชน เบิกไดไมเกิน 50 บาทตอมื้อตอคน 
ค่ำใช้จ่ำยตำม (1) ถึง (9) ให้เบิกจ่ำยได้เท่ำที่จ่ำยจริง ตำมควำมจ ำเป็น เหมำะสมและประหยัด  
3.4.10 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

ไม่เกินอัตราใบละ 300 บาท 
3.4.11 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 
3.4.12 ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าสมนาคุณวิทยากรแบ่งเป็น 3 ลักษณะ 

 

ลักษณะค่ำสมนำคุณวิทยำกร หลักเกณฑ์กำรจ่ำย 

1. การบรรยาย - จ่ายได้ไม่เกิน 1 คน 
2. การอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ - จ่ายได้ไม่กิน 5 คน รวมผู้ด าเนินการอภิปรายที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับ

วิทยากร  
3. การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/แบ่งกลุ่ม
อภิปราย/ท ากิจกรรม 

- จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

กรณีจ านวนวิทยากรเกินกว่าที่ก าหนด ให้เฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินที่เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์  

 
วิธีกำรนับชั่วโมงกำรฝึกอบรม 
- ให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการฝึกอบรม  
- ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
- แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาท ี  
- กรณีก าหนดเวลาไม่ถึง 50 นาท ีแต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณได้กึ่งหนึ่ง 

อัตรำค่ำสมนำคุณวิทยำกร (ตำมระเบียบของกระทรวงกำรคลัง) 
ระดับกำรฝึกอบรม บุคลำกรภำครัฐ บุคลำกรที่มิใช่ภำครัฐ 

ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท 
ประเภท ข/บุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 
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อัตรำค่ำวิทยำกรส ำหรับนักศึกษำของทำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 
ระดับกำรฝึกอบรม บุคลำกรภำครัฐ บุคลำกรที่มิใช่ภำครัฐ 

ปริญญาตรี ไม่เกินชั่วโมงละ 400 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท 
 
ข้อสังเกต ทั้งนี้ หำกจ ำเป็นต้องใช้วิทยำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเบิกและจ ำเป็นต้องจ่ำยค่ำวิทยำกร
เกินอัตรำ ต้องขออนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรเสียก่อน จึงจะสำมำรถเบิกจ่ำยได้ 

3.4.13 ค่าอาหาร  
อัตรำค่ำอำหำรในกำรฝึกอบรมในประเทศ 

ประเภทกำรฝก 
อบรม 

สถำนที่รำชกำร (บำท/วัน/คน) สถำนที่เอกชน (บำท/วัน/คน) 
จัดครบม้ือ จัดไมครบม้ือ จัดครบม้ือ จัดไมครบม้ือ 

ประเภท ก ไมเกิน 850 ไมเกิน 600 ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 850 ประเภท 

ประเภท ข ไมเกิน 600 ไมเกิน 400 ไมเกิน 950 ไมเกิน 700 
บุคคลภายนอก ไมเกิน 500 ไมเกิน 300 ไมเกิน 800 ไมเกิน 600 

 
ประเภท ก หมายถึง ขาราชการระดับทักษะพิเศษ, เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ,บริหารระดับตน,บริหาร

ระดับสูง และอ านวยการระดับสูง ประเภท ข หมายถึง ขาราชการระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส ขา
ราชการระดับปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ และอ านวยการระดับตน หรือเทียบเทา อัตรา
ประเภท ก  

ประเภท ข : ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 
2556 อัตราส าหรับบุคคลภายนอก :   ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2555 
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3.4.14 ค่าเช่าที่พัก  
อัตรำคำเชำที่พัก กำรฝึกอบรมในประเทศ 

ประเภทกำรฝกอบรม คำเชำหองพักคนเดียว (บำท/วัน/
คน) 

คำเชำหองพักคู (บำท/วัน/คน) 

ประเภท ก  ไมเกิน 2,400 ไมเกิน 1,300 

ประเภท ข ไมเกิน 1,450 ไมเกิน 900 
บุคคลภายนอก ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 750 

 
อัตรำคำเชำที่พัก กำรฝึกอบรมในต่ำงประเทศ 

ประเภทกำรฝกอบรม  สถำนที่รำชกำร (บำท/วัน/คน) สถำนที่เอกชน (บำท/วัน/คน) 

ประเภท ก ไม่เกิน 2,500 ไม่เกิน 2,500 
ป ร ะ เ ภ ท  ข  แ ล ะ
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 2,500 ไม่เกิน 2,500 

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป เว้นแต่เปน 
กรณไีมเหมาะสม/มีเหตุจ าเป็น 

 • ผูสังเกตการณ เจ้าหน้าที่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับตน ต าแหนงประเภทวิชาการ ระดับ
ปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และต าแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับ
ช านาญงาน ระดับอาวุโส ให้พักรวมกันตั้งแต 2 คนข้ึนไปเวนแตเปนกรณ ีไมเหมาะสม/มีเหตุจ าเปน  

• ผูสังเกตการณ เจ้าหนาที่ต าแหนงประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง / ต าแหนงเทียบเทาประเภท 
อ านวยการระดับสูง ต าแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิและต าแหนง ประเภททั่วไป 
ระดับทักษะพิเศษ จะจัดใหพักคนเดียวก็ได  

• ประธานพิธีเปิด-ปิด แขกผมูีเกียรติ/ผูติดตาม/วิทยากร ให้พักคนเดียวหรือคกู็ได  
• หลักฐานการจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก พรอม Folio *** คาอาหารและค่าเช่าพักเบิกได ตาม

หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5  ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ าป 2556 

3.4.15 ค่ายานพาหนะ  
ให้เบิกไดตามท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็น และประหยัด  
(1) กรณีใช้ยานพาหนะของ สวนราชการผูจัด/ยืมมาจากส่วนราชการอ่ืน/รถเช่าตามสัญญาเช่าให้
เบิก คาน้ ามันเชื้อเพลิงตามจ่ายจริง แต่ถ้าเช่าเหมายานพาหนะ (รถจ้างเหมา) ให้ด าเนินการตาม



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบงบประมาณในโครงการ 
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ระเบียบพัสดุฯ หาก การจ้างเหมาวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ตองด าเนินการในระบบ e-GP ไมว
จะยืมเงินหรือไมก็ตาม และ ควรจ้างเหมาจากผูมีอาชีพโดยตรง/ระบุหมายเลขทะเบียนรถที่จ้าง
เหมา/ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สาธารณะ และระบุเส้นทางในการเดินทางที่ชัดเจน  
(2) กรณีใชยานพาหนะประจ าทาง ใหเบิกตาม พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการโดยอนุโลม - การฝกอบรมประเภท ก จัดตามสิทธิขาราชการประเภทบริหารระดับสูง ยกเว
น เครื่องบินให ใชชั้นธุรกิจ แตถาเดินทางไมไดใหใชชั้นหนึ่ง - การฝกอบรมประเภท ข จัดตามสิทธิข
าราชการประเภททั่วไปช านาญงาน - การฝกอบรมบุคคลภายนอก จัดตามสิทธิขาราชการประเภท
ทั่วไประดับปฏิบัติงาน  
(3) วิทยากรที่มีทองที่ที่เดียวกับสถานที่จัดฝกอบรม เบิกจายคาพาหนะรับจางไป - กลับ แทนการ 
จัดรถ รับสงวิทยากรไดโดยใหใชแบบใบส าคัญรับเงินตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  
(4) การเบิกคาพาหนะไป – กลับ ในแตละวันจากที่อยู ที่พัก/ที่ท างาน ถึง สถานที่ฝกอบรม ของ 
ประธานพิธีเปด/ปด แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม/เจาหนาที่/วิทยากร/ผูเขารับการฝกอบรมและผูสังเกต
การณใหอยู ในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการตนสังกัด 

ค่าใช้จ่ายตาม 3.4.12 ถึง 3.4.15 ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
 

ค่ำใช้จ่ำยของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมให้ส่วนราชการต้นสังกัดอนุมัติเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง

หรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้น ตามจ านวนที่เหมาะสม ค านึงถึงความจ าเป็นและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  

1. ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เบิกได้เท่าที่
จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ  

2. เบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 
     -  ถ้าค่าลงทะเบียนรวมไว้หมดแล้ว หรือผู้จัดออกให้ทั้งหมด ต้องงดเบิก 
     -  ถ้าค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว หรือผู้จัดไม่จัดอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ ให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมเบิกในส่วนที่ไม่ได้ออกให้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น      

-  ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามระเบียบฯ  การฝึกอบรมก าหนด (หลักฐาน
การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก พร้อม Folio)  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกเฉพาะส่วนที่ผู้จัดฝึกอบรมไม่จัดอาหาร (ตามวิธีการค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง กรณ ี
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ผู้จัดฝึกอบรมมีการจัดอาหารให้ไม่ครบทุกมื้อ) 
  

กำรจัดจ้ำงกำรฝึกอบรม 
โครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม จะจ้างจัดฝึกอบรมทั้งหมด/บางส่วน ให้ด าเนินการโดย  

 หลักเกณฑ์/อัตรา ตามท่ีระเบียบก าหนด 

 ให้จัดจ้างโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดุ 

 ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินผู้รับจ้าง เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน 

 หากจ่ายตรงผู้รับจ้าง/ผู้มีสิทธิ ให้ใช้รายงานในระบบ GFMIS เป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน 
ข้อสังเกต 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  
  1. เป็นการจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ ของส่วนราชการได้บรรจุไว้ในแผนการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน รวมทั้งกรณีที่มีการปรับปรุงแผนการปฏิบัติ ราชการด้วย เช่น การจัด
งานวัน การจัดงานนิทรรศการทางวิชาการ การจัดงานแถลงข่าว การจัดงานประกวด 

 2. เป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานตามนโยบายของของทางราชการที่ก าหนดให้หน่วยงานใดหน่วยงาน
หนึ่งเป็นเจ้าภาพหลักและก าหนดให้ ส่วนราชการทุกหน่วยให้ความความร่วมมือ หรือเข้าร่วมงานดังกล่าว
หรือคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบแล้ว แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ส่วนราชการอาจเป็นเจ้าภาพรายเดียว 
หรือเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานอ่ืนทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนก็ได้  โดยเบิกค่าใช้จ่ายเฉพาะที่ส่วน
ราชการต้องร่วมจัดงานเท่านั้น  
  3. หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ เท่าที่จ่ายจริง 
ตามความจ าเป็นที่เกิดขึ้นของการจัดงาน อย่างเหมาะสมและประหยัด โดยเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  

 4. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทุกรายการจะต้องพิจารณาและด าเนินการก่อนการเบิกจ่ายดังนี้ 
        4.1 เป็นค่าใช้จ่ายที่เบิกได้ตามระเบียบในการบริหารงานของส่วนราชการ และหัวหน้าส่วน
ราชการได้อนุมัติแล้ว 
          4.2 เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการจัดหาตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 การจัดฝึกอบรมหรือจัดงานจ าเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้าง ณ สถานที่นั้นด้วย   
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เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ในขั้นตอนการขออนุมัติ
โครงการ ผู้จัดจะต้องขอให้หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายให้ข้าราชการที่เดินทางไปในครั้งนั้นท าหน้าที่เป็น
หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แล้วแต่กรณี 

ในการปฏิบัติงานนั้นหากมีข้อสงสัยให้สอบถามจากเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานเพ่ือขอข้อมูลการ 

ด าเนินงาน ลักษณะของกิจกรรมรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนที่จะด าเนินการส่งเอกสารโครงการกลับไปยัง 

ผู้ด าเนินการขออนุมัติ (เพ่ือลดขั้นตอนความล่าช้าของโครงการ)  หากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ให้ 

อธิบายกับผู้ขออนุมัติโครงการถึงข้อบังคับ ข้อระเบียบ ประกาศ ที่ใช้ในการประกอบการ พิจารณาเบิกจ่าย 

ให้เข้าใจ และด าเนินการตรวจสอบโครงการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เพ่ือลดข้อผิดพลาดใน

ขั้นตอนเบิกจ่าย  เพราะฉะนั้นงบประมาณในโครงการจะถูกตรวจสอบตามระเบียบก่อนหากผู้จัดโครงการให้

ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ไม่ครบถ้วน อาจท าให้กระบวนการเบิกจ่ายติดขัดหรือไม่สามารถแก้ไขได้ทัน ในการ

ด าเนินงานจะมีเรื่อง การเงินเข้ามา เกี่ยวข้องมาก โอกาสความผิดพลาดมีมาก และยังมีช่องโหว่ของการใช้

เงินมากด้วยเช่นกัน  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบริหารคลังและทรัพย์สิน จะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบ กระทรวงการคลัง ประกาศมหาวิทยาลัย ฯลฯ เพื่อส าหรับการตรวจความถูกต้องในเบื้องต้น ดังนั้น 

ทุกคนที่ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ ให้บริการวิชาการจะต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน คุณธรรมใน

จิตใจ ให้ ความเสมอภาคกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง  กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นและน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือ

ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้จะต้องตั้งอยู่บนฐานของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความถูกต้องและมี

มาตรฐานในการปฏิบัติ งานเดียวกันของทุกหน่วยงาน 

3.5 แนวคิดกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน  

  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 119     
ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ได้ ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในการด าเนินการจัดหาพัสดุ ที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานรัฐฯ เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน
เล็กน้อยเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการด าเนินการ และมีแนวทางปฏิบัติ เดียวกัน เห็น
ควรยกเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ข้อ 22 วรรคหนึ่ง และก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดหาพัสดุ ดังนี้   

 3.5.1 ให้ใช้กบัการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 
10,000 บาท  



 

คู่มือการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบงบประมาณในโครงการ 
ชื่อหน่วยงาน : งานบริหารคลังและทรัพย์สิน กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 
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 3.5.2 ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อน แล้วรีบรายงานขอ
ความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ ภายใน 5 วันท าการ
ถัดไป  

 3.5.3 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบดังกล่าว 
เป็นหลักฐานในการตรวจรับโดยอนุโลมค่าใช้จ่ายไม่ถือว่าเป็นการจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การซื้อจ้างภาครัฐ 
  ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค (กวจ) 0405.2/ว 395    
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 การจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

3.6 จรรยำบรรณ  

 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สรุปได้ดังนี้  

3.6.1 ความโปร่งใส ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส โดยไม่ปิดบังซ่อนเร้น บิดเบือน หรือเห็นแก่

ประโยชน์ ส่วนตน มีการก ากับดูแลที่ดีและสามารถตรวจสอบได้  

3.6.2 ความเป็นอิสระ ปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระภายใต้กรอบวิชาชีพบัญชีเพ่ือให้ผลงานของผู้ 

ประกอบวิชาชีพบัญชีเชื่อถือได้  

3.6.3 ความเที่ยงธรรม ปฏิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม ตรงไปตรงมา ปราศจากความล าเอียงและ

อคต ิคงไว้ซึ่งความเป็นกลางในการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน  

3.6.4 ความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซื่อตรงต่อวิชาชีพ ไม่คดโกง ไม่

หลอกลวง ปฏิบัติงานตรงตามความเป็นจริง  

3.6.5 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและความระมัดระวังรอบคอบ ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้  

ความสามารถ และความช านาญใน วิชาชีพด้วยความมีสติใส่ใจ เต็มความสามารถ ความเพียรพยายาม และ 

ปฏิบัติด้วย ความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล  

ประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่า ได้ให้บริการทางวิชาชีพที่อยู่บนพ้ืนฐานของกฎเกณฑ์ต่างๆ และมาตรฐานใน

การ ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง  

3.6.6 มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โดยพึงวางแผนและ 

ควบคุมงานจนสามารถรวบรวมข้อมูลและหลักฐานให้เพียงพอในการ ปฏิบัติงาน  
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3.6.7 รักษาความลับ ไม่พึงเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของหน่วยงานที่ตนได้มาจากการให้บริการ  

ทางวิชาชีพ ต้องไม่น าความลับของหน่วยงานที่ตนได้มาระหว่างที่ปฏิบัติงาน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือ

บุคคลที่สาม  

3.6.8 ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือ

และ ประโยชน์ต่อบุคคลต่างๆ ภายใต้กรอบวิชาชีพ จากผลการประกอบวิชาชีพบัญชี  

3.6.9 การปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ พึงประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกที่ควร ส านึกในหน้าที่ 

และ พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบเพ่ือรักษาชื่อเสียงแห่งวิชาชีพ และงดเว้นการกระท าที่จะน ามาสู่การ

เสื่อมเสีย เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

 

 

3.7 คุณธรรม 

ลักษณะนิสัยที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติในการประกอบอาชีพ คุณธรรมส าคัญที่ช่วยให้การท างาน

ประสบผลส าเร็จมีดังนี้ 

3.7.1 ความมีสติสัมปชัญญะ สามารถควบคุมตนเองทั้งร่างกาย และจิตใจให้มีความพร้อมที่จะให้

การบริการ มีสภาพตื่นตัวฉับไวในการรับรู้ทาง ประสาทสัมผัส การใช้ปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจที่จะ

ประพฤติปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ได้อย่าง รอบคอบ เหมาะสม และมีความถูกต้อง  

3.7.2 ความซื่อสัตย์สุจริต การประพฤติปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกาย วาจา และใจ ไม่คิด  คด

ทรยศ ไม่คดโกง และไม่หลอกลวงใคร  

3.7.3 ความขยันหมั่นเพียร ความพยายามในการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขัน ด้วย

ความมุ่งม่ันเอาใจใส่อย่างจริงจังพยายามท าไปจนกว่างานจะส าเร็จลุล่วง  

3.7.4 ความมีระเบียบวินัย แบบแผนที่วางไว้เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้ ถูกต้อง

ตามล าดับ  มีความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ข้อตกลง กฎหมาย และ ศีลธรรม  

3.7.5 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเอาใจใส่มุ่งมั่นตั้งใจต่องาน หน้าที่ ด้วยความผูกพัน ความ  

พากเพียร เพ่ือให้งานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด  

3.7.6 ความมีน้ าใจไมตรี เป็นส่วนหนึ่งที่ให้การบริการประสพผลส าเร็จระหว่างผู้รับบริการและผู้

ให้บริการ มีความปรารถนาดีมีไมตรีจิตต่อกัน 
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 3.7.7 ความประหยัด การรู้จักใช้รู้จักออม รู้จักประหยัดเวลาตามความจ าเป็น เพ่ือให้ได้ ประโยชน์

อย่างคุ้มค่าท่ีสุด  

3.7.8 ความสามัคคี ทุกคนมีความพร้อมทั้งกาย จิตใจ และความเป็นน้ าหนึ่งใจ  เดียวกัน มี

จุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จโดยไม่เกี่ยงงอน 

 

3.8 จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องรักษาจริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงานดังนี้ 

3.8.1 พึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพรนะมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปฏิบัติตาม 

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 

 3.8.2 พึงปฏิบัติตนตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักพออยู่พอกิน พอใช้ ลด

ค่าใช้จ่าย และความฟุ่มเฟ่ือย 

 3.8.3 พึงยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการ

เป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยและต าแหน่งที่ด ารงอยู่ 

 3.8.4 ต้องมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ ส่วนตนไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจริยธรรมวิชาชีพก าหนด

ไว้ พึงยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพและปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นอย่างเคร่งครัด 

 การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพ ซึ่งคณะกรรมการตามวิชาชีพนั้นได้ลงโทษในชั้นความผิดจริยธรรม

อย่างร้ายแรง ให้ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วย 

 3.8.5 พึงยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีทัศนคติที่ดี รวมทั้งเพ่ิมพูน ความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในการท างานจนเกิดความแตกฉานแม่นย า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ

และได้ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 3.8.6 พ่ึงให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกคนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติ 

3.8.7 พึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

3.8.8 พึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน และมีคุณภาพ 
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3.9 บุคลำกรของมหำวิทยำลัยต้องรักษำจริยธรรมต่อมหำวิทยำลัย  

 3.9.1 พึงยึดมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัย 

 3.9.2 ต้องปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค ปราศจากอคติ 

 3.9.3 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็วขยันหมั่นเพียรถูกต้อง 

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ผู้ปกครอง และประชาชนเป็นส าคัญ 

 3.9.4 พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาการท างานปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 

3.9.5 พึงดูแลรักษาและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยระมัดระวังมิให้

เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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บทท่ี 4 
เทคนิคในกำรปฏิบัติงำน 

4.1 กิจกรรม 
  การตรวจสอบโครงการ ผู้ตรวจสอบโครงการควรทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานของทาง
มหาวิทยาลัย เพ่ือท าการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นซึ่งสามารถสรุปการด าเนินกิจรรมในโครงการได้เป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

ขั้นตอนที่ 1 ด าเนินการเขียนโครงการและตรวจสอบโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ 
ขั้นตอนที่ 2 ประมาณการค่าใช้จ่าย ขออนุมัติค่าใช้จ่าย ตามโครงการ/กิจกรรม 
ฃั้นตอนที่ 3 ขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการ บางรายการยืมได้และไม่ได้ 
ขั้นตอนที่ 4 ผู้เขียนโครงการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
  

2.กิจกรรมหลังด ำเนินโครงกำร 

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมเอกสาร หลักฐาน จัดท าเอกสารประกอบชุดฎีกา 
ขั้นตอนที่ 2 คีย์ส่งฎีกาในระบบบัญชี 3 มิติ  
ฃั้นตอนที่ 3 ด าเนินการส่งเอกสารที่ฝ่ายงานการเงิน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฎีกา 
ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ฎีกาลงทะเบียนรับฎีกา เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติลงนาม 
ขั้นตอนที 5 ส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือท าการเบิกจ่าย ผ่านระบบ บัญชี 3
มิติ  
ขั้นตอนที่ 6 ท าการโอนเงินโดยใช้ระบบ KTB Corporate Online และ GSB 
Corporate Internet Banking 
ขั้นตอนที่ 7 ด าเนินการเก็บรักษาเอกสารการเบิกจ่าย เพ่ือรอท าการตรวจสอบต่อไป 
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4.2 แผนปฏิบัติงำน 

ระยะเวลำ กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

ระหว่าง เดือน ตุลาคม

ของปี จนถึงมกราคม 

ของปีถัดไป  

 

- ด าเนินการทบทวน/ฝึกอบรมเกี่ยวกับ

ระเบียบทางการเงินและพัสดุ 

- เพ่ือเป็นการทบทวน

ระ เบี ยบ /ป ระกาศ /

ข้อบังคับ แลกเปลี่ยน

เรี ย น รู้  ปั ญ ห าแ ล ะ

อุปสรรค ระหว่างการ

ด าเนินงาน หรือแจ้ง

ปั ญ ห า ที่ พ บ ใ น

ปีงบประมาณที่ผ่านมา

ต ล อ ด จ น ส รุ ป แ น ว

ทางการแก้ปัญหาเพ่ือ

ใช้ ใน ปี งบ ป ระม าณ

ปัจจุบัน 

 

ระหว่าง เดือน ตุลาคม

ของปี จนถึง สิงหาคม

ของปีถัดไป 

- ด า เนิ นการตรวจสอบ โครงการตาม

แผนปฏิ บั ติ งาน งบประมาณ รายจ่ าย

ประจ าปี  และการด าเนินการเร่งรัดการ

เบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณถัดไป 

- เ พ่ื อ เ ร่ ง รั ด ก า ร

เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม

แผนป ฏิ บั ติ งาน  ลด

ความผิ ดพล าดของ

เอ ก ส า ร  ต ล อ ด จ น

ร ะ บ บ ก า ร จั ด เก็ บ

เอกสารให้ง่ายต่อการ

ค้นหา 
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4.3 วิธีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 ในการปฏิบัติงานย่อมต้องมีการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังเช่น 

การตรวจสอบโครงการส่งผลไปถึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง 

เป็นไปตามระเบียบ กฎ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง ต้องมีระยะเวลาในการตรวจสอบที่รวดเร็ว

เพ่ือให้การเบิกจ่ายทันต่อเวลา เชื่อถือได้ และมีความโปร่งใส เพ่ือประโยชน์ของผู้รับบริการทั้งบุคคลภายใน

และบุคคล ห้างร้าน บริษัทภายนอก มหาวิทยาลัย และเพ่ือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ของการบันทึกบัญชี

และรายงานทางการเงินที่ส าคัญเพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน 

4.4 มำตรฐำนคุณภำพของงำน 

1. ตัวชี้วัด : ระยะเวลาด าเนินการการตรวจสอบโครงการ ไม่เกิน 2 วันท าการ 

2. เกณฑ์  :  

ระดับท่ี 1 ร้อยละของความถูกต้องและทันเวลาน้อยกว่าร้อยละ 75 
ระดับท่ี 2 ร้อยละของความถูกต้องและทันเวลาน้อยกว่าร้อยละ 80 
ระดับท่ี 3 ร้อยละของความถูกต้องและทันเวลาร้อยละ 80 
ระดับท่ี 4 ร้อยละของความถูกต้องและทันเวลาเกินกว่าร้อยละ 85 
ระดับท่ี 5 ร้อยละของความถูกต้องและทันเวลาเกินกว่าร้อยละ 90 
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บทท่ี 5 
ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงแก้ไขและพัฒนำ 

5.1 ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่ายของโครงการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และในบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่สามารถยืนหยุ่นระเบียบ
ได้ ดังนั้นผู้ที่รับผิดชอบในภาระงานดังกล่าวจึงต้องศึกษาท าความเข้าใจ ด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ทันต่อเหตุการณ์ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วนและทันต่อเวลา 

 เนื่องจากภาระงานดังกล่าว เป็นภาระงานหลักในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีงบประมาณ
จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับบุคลากรภายในทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ตลอดจนบุคคลภายนอก เช่น ห้างร้ าน บริษัท จึงท าให้เกิดข้อปัญหาและ
อุปสรรค บางครั้งเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามที่ก าหนดไว้ได้ทัน ซึ่งผู้เขียนจึงได้รวบรวม
ข้อมูล ด้านปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพ่ือที่ใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานๆได้ต่อไป 

ขั้นตอน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

1.การรับ-ส่งเอกสารโครงการ 1 . ผู้ ส่ ง โค ร งก าร ไม่ ท ร าบ ว่ า
โครงการที่ส่งอยู่ที่หน่วยงานใด 
2. เอกสารมีการสูญหายระหว่าง
ทางหน่วยงานผู้ส่ง 
3. ผู้ส่งโครงการมีความเร่งรีบใน
การส่งโครงการ และให้เจ้าหน้าที่
หรือแม่บ้าน เดินเอกสาร แต่ไม่
สามารถสื่อสารวิธีการด าเนิน
โครงการได ้ท าให้โครงการล่าช้า
ต้องน าเอกสารกลับไปแก้ไข 
 
 

1 . ด า เนิ น ก า ร จั ด ท า ร ะ บ บ
ตรวจสอบโครงการ เพ่ือให้ทราบ
ถึงขั้นตอนไหนหรือเอกสารอยู่ที่
หน่วยงานใด 
2. โครงการใดที่เร่งรีบหากไม่ใช่ผู้
จัดโครงการเอง ใช้แจ้งในคราที่
ประชุมก่อนการใช้งบประมาณว่า
ให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อมูลของ
การด าเนินโครงการเป็นผู้ส่งเรื่อง
เอง หากเจ้าหน้าที่ถือไฟล์ข้อมูล
ติดมาด้วยจักได้ด าเนินการแก้ไขได้
ในทันท ี 
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ขั้นตอน ปัญหำ/อุปสรรค แนวทำงแก้ไข 

2.การตรวจสอบงบประมาณใน
การด าเนินโครงการ 

1 . ก า ร เขี ย น โค ร งก าร ไม่ ถู ก
ประเภทของรายจ่าย 
2. เบิกจ่ายเกินอัตราที่ก าหนดใน
ระเบียบ 
3. ไม่สามารถตรวจสอบวิธีการ/
ด าเนินการได ้
4. รายการที่ ใช้จ่ายไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ในเงินงบประมาณ 
 

1. เชิญผู้ขออนุมัติ  โครงการมา
ด าเนินการ แก้ไข ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบการเบิกจ่าย  

2. จัดท าสรุป  รายละเอียดการ
แยก หมวดค่าใช้จ่าย ด าเนินการ
แจกให้กับ คณาจารย์ทุกคน ทุก
ช่องทาง 

3. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
ให้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

  5.2.1  ควรก าหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
5.2.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้องตามระเบียบ  
5.2.3 ผู้ปฏิบัติงานรู้จักบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  
5.2.4 ผู้ปฏิบัติงานควรยึด กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องเปน็หลักในการปฏิบัติงาน 
5.2.5 ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประชุม เจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้สนใจ เป็นประจ าทุก

ปีงบประมาณ และ ในคราวที่เกิดปัญหาอย่างเร่งด่วน 
5.2.6 รายจ่ายที่ได้รับเงินงบประมาณจากการจัดสรร ควรเร่งรัดการเบิกจ่าย ตลอดจนการแลก

งบประมาณแผ่นดินมาใช้เงินรายได้ จะส่งผลให้เงินรายได้ลดลงไป 
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