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บทที่  1 
 

บทนาํ 
 

ความสําคัญ   
  

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนหนวยงานภาครัฐที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยเปด

สอนหลักสูตรและสาขาวิชาตาง ๆ ที่บริหารจัดการดวยหนวยงานภายใน ซึ่งประกอบดวย หนวยงาน

จัดการเรียนการสอน  หนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน หนวยงานวิจัย/บริการ/ทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม วิทยาเขต/ ศูนย/ ฝาย/ สมาคม และหนวยงานเสริมศึกษา ซึ่งทุกหนวยงานมีบทบาท

และความสําคญัในการจัดการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณในทุกดาน (กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2561 : 1-2)  และไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนานิสิตใหมีทักษะ

ในการเรียนรู มีความรอบรู  มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยยึดหลักการพัฒนา

ความรูคูคุณธรรม มีการบูรณาการรายวิชาตาง ๆ มากขึ้นจึงไดกําหนดกลุมงานจัดการศึกษาวิชาศึกษา

ทั่วไปข้ึนภายใตการบริหารงานของสํานักศึกษาทั่วไป ท้ังนี้ไดสงเสริม สนับสนุนใหมีการบริหารจัดการ

การเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย การบริหารจัดการการ

เรียนการสอนไดมาจากแหลงเงินทุน งบประมาณแผนดินและเงินรายไดของสถาบัน เชน คาหนวยกิต 

คาธรรมเนียมการศึกษา รายไดจากงานวิจัย บริการ วิชาการ คาเชาทรัพยสินฯลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัย

มุงเนนการใชจายเงินให เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพอสนับสนุนภารกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยและสมทบงบประมาณรายจายเฉพาะในสวนท่ีไมไดรบัจัดสรรหรือจัดสรรใหไมเพียงพอจาก

งบประมาณแผนดิน ซึ่งมีเปาหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพของงานใหบรรลุไดตาม

วัตถุประสงคแหงแผนพัฒนาการศึกษาตลอดจนการปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย (กองคลัง

และพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2561 : 4) โดยหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย จะตองจัดทํา

ประมาณการรายรับ จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ผานกระบวนการตาง ๆ จนกระทั่งสิ้นสุดการ

ผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการจัดทํางบประมาณและสามารถนํา

งบประมาณมาใชเพื่อดําเนินการตามภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562 :    

1 - 2) 

 เงินทุนของมหาวิทยาลัยไมวาจะมาจากแหลงทุนใดก็ตาม ผูบริหารจะตองมีแผนการใชจายเงิน 

ที่สะทอนความตองการใชเงินเพื่อใหการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป 

ของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ เนนถึงความโปรงใส ความถูกตอง การใชเม็ดเงินอยางคุมคา                   

และเกิด ประโยชนสูงสุด ดังนั้น กลไกการบริหารระบบการเงินและงบประมาณที่เขมแข็งตองมี          
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การบริหารจัดการอยางรัดกุม เพื่อใหการใชทรัพยากรทางการเงินของมหาวิทยาลัยสอดคลองและ       

เปนไปตามวัตถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งการใชทรัพยากรตางๆ ของมหาวิทยาลัยตอง

อาศัยการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีท่ีปฏิบัติงานภายใตระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปนหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งระเบียบดังกลาวมีการแกไข

เพิ่มเติม และมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความทันสมัยอยูตลอดเวลา อีกทั้งระเบียบเหลานี้เปนภาษา           

ดานกฎหมายที่ตองใชการตีความเขามาชวยใหเกิดความเขาใจในหลักการและวัตถุประสงค รวมท้ัง           

การเบิกจายเงินยังมีข้ันตอน หลักเกณฑ และวิธีการที่มีความละเอียดและซับซอน  ซึ่งอาจเปนสาเหตุให

บุคลากรดานการเงินเกิดความเขาใจที่คลาดเคล่ือน และตีความไมเปนไปตามวัตถุประสงคของระเบียบ 

หรืออาจเกิดการปฏิบัติงานผิดพลาดโดยไมมีเจตนา  ดังนั้น บุคลากรทางการเงนิ และผูใชบรกิาร รวมทั้ง

ผู ท่ี มีส วน เกี่ ยวของจําเปนตองมีความรู  ความเข าใจและรับทราบการเปลี่ ยนแปลง รวมถึง             

ความเคลื่อนไหวของขอมูลเก่ียวกับระเบียบทางการเงิน ทั้งระเบียบกระทรวงการคลัง และระเบียบ

มหาวิทยาลัยรวมกัน เพื่อทําใหการดําเนินการดานการเงินเปนไปดวยความถูกตองและเกิดความรวดเร็ว

ในการปฏิบัติงานไดมากยิ่งข้ึน ฉะน้ันเพื่อใหการปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี สํานักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพถูกตองเปนไปตามระเบียบที่กําหนด บุคลากร          

ที่ใหบริการและผูรับบริการตองมีการเรียนรู ทําความเขาใจระเบียบ วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน

อยางถูกตองและแนวทางเดียวกันเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนราชการ 

 จากเหตุผลและความจําเปนขางตน จึงไดจัดทําคูมือการเบิกเงินรายไดสํานักศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการเงินมีความถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

หลักเกณฑตาง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยกําหนด และผูบริหารใชเปนขอมูลสารสนเทศและทราบขั้นตอน

การดําเนินงานการเงิน อีกทั้งยังเปนคูมอืและแนวปฏิบัติใหบุคลากรที่รับผิดชอบงานดานการเงินรวมถึง 

ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานงานการเงินไดมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑ 

และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานใหนอยลง ซึ่งจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานของบุคลากร                       

ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและเปนผลดีตอองคกรตอไป  
 

วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ   
 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการเบิกเงนิรายได สาํนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มีวัตถุประสงค ดังนี้  

 1.  เพื่อเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานการเงิน ผูที่เก่ียวของและผูท่ีสนใจ

ใชเปนแนวทางในการทํางาน  

 2.  เพื่อเปนขอมูลสารสนเทศและแหลงอางอิงแกผูบริหาร ผูปฏิบัติงานและบุคคลท่ีสนใจ 

  3.  เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามงานไดทุกขั้นตอน 



 3

ขอบเขตของการจัดทําคูมือ   

 

 คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกเงินรายได ซึ่งประกอบดวย 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรมและจัดงาน คาใชจายในการสงเสริม

สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เงินอุดหนุนทุนวิจัย คาตอบแทนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไป รวมถึงกฎ ระเบียบทางการเงินที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน   

 

คําจํากัดความ   
 

 1.  การเงิน  หมายถึง  งานที่เกี่ยวกับการเงิน การนําสง และการตรวจสอบการเงินทุกชนิด

ของสวนราชการตามวิธีการที่กฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการกําหนดไว  

 2.  บัญชี  หมายถึง การบัญชีเปนงานที่เก่ียวของกับการเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงิน          

แลวนํามาบันทึก จัดหมวดหมูและจัดทําเปนรายงาน ทางการเงินหรืองบการเงิน เพื่อใหผูบริหารหรือ

บุคคลภายนอกที่สนใจไดใชประโยชน  ขอมูลทางการเงินเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอผูบริหารมาก           

ที่จะใชในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานขององคกร  นอกจากขอมูลทางการเงินจะมีประโยชน

ตอบุคคลภายใน คือ ผูบริหารใชประโยชนในการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมการทํางานของคน           

ในองคกรแลว  ยังมีประโยชนตอบุคคลภายนอกดวย  เชน ใช ในการตัดสินใจลงทุน หรือใช                        

ในการพิจารณาใหกูยืมเงิน เปนตน 

 3.  นักวิชาการเงินและบัญชี หมายถึง ผูซึ่งรับผิดชอบงานดานการเงิน การงบประมาณ 

ควบคุมการเบิกจาย ควบคุม การดําเนินการเก่ียวกับงานงบประมาณ ควบคุมการจัดทําบัญชี ควบคุม

การทํารายงานแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 4.  งบประมาณแผนดิน หมายถึง เงินที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณตาม

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 5.  เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินท้ังปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ

นอกจากเงนิงบประมาณรายจาย เงนิรายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคนื และเงินเหลือจายปเกาสงคืน 

 6. งบประมาณเงินรายได หมายถึง เงินท่ีมาจากรายไดของคาธรรมเนียมและคาหนวยกิต            

ที่นิสิตลงทะเบียนเรียน และหรือรายไดอื่นๆ เชน คาปรับ รายไดจากการขายคูมือ คาเชา เปนตน             

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดสรรรายรับนั้นตามระเบียบวาดวยเงินรายไดฯ และหลักเกณฑการจัดสรร

งบประมาณรายจายเงินรายไดประจําป 

 7. คาใชจาย หมายความวา รายจายท่ีกําหนดใหจายในการบริหารงานประจําตามอํานาจ

หนาที่ของสวนราชการ หรือรายจายที่เปนผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตามท่ีกําหนดไว         

ในแผนงบประมาณ ซึ่งเปนการเบิกจายงบดําเนินงาน ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ                      
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และคาสาธารณูปโภค หรืองบรายจายอื่นใดท่ีเบิกจายในลักษณะเดียวกัน และใหหมายความรวมถึง

รายจายที่เกิดจากภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีดวย 

 8. คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง คาใชจายที่จําเปนตั้งแตออกจากที่ตั้งจนกลับ

ถึงที่ตั้งที่ทางราชการจายใหแก ผูเดินทางไปปฏิบัติงานนอกทองท่ีที่ปฏิบัติงานตามปกติ  

 9. คาใชจายในการฝกอบรม จัดงาน หมายถึง คาใชจายที่จําเปนในการจัดการอบรม ประชุม/

สัมมนา (วิชาการ เชิงปฏิบัติการ บรรยายพิเศษ ฝกศึกษา ฝกงาน ดูงาน หรือเรียกชื่อยางอ่ืน                   

ทั้งในประเทศ และตางประเทศ) โดยมีโครงการ หลักสูตร ชวงเวลาชัดเจนแนนอน  เพื่อพัฒนาบุคคล

หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมมีการรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งหนวยงาน

เปนผูจัด และเขารวมกับหนวยงานอ่ืน  (ไมใชหลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาตอ การประชุมหารือ 

ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน) 

 10. คาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมนิสิต หมายถึง รายจายที่เกิดจากกิจกรรมการพัฒนา

ความรูความสามารถในรูปแบบตาง ๆ ที่สงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนิสิต การสรางโอกาส

การเรียนรูที่สงเสรมิการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรูของนิสิต 

 11. เงินอุดหนุนทุนวิจัย หมายถึง เปนเงินสนับสนุนใหบุคลากรและนิสิตปริญญาโท

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทําวิจัยเพื่อพัฒนางานประจํา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสงเสริม

การเรียนการสอนระดับปริญญาโท 

 12. คาตอบแทนการสอน หมายถึง คาใชจายที่จายเมื่อผูสอนสอนเกินภาระงานสอนข้ันต่ํา

ตามเกณฑและจายตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 13.  ระบบ หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ซึ่ งปฏิบั ติ โดยผ าน เครื่ อง

คอมพิวเตอรโดยตรง หรือผานชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดกอนนําขอมูลเขาเครื่อง

คอมพิวเตอร 

 14.  หลักฐานการจาย หมายถึง หลักฐานท่ีแสดงวาไดมีการจายเงินใหแกผูรับหรือเจาหนี้ตาม

ขอผูกพันโดยถูกตองแลว 

 

 
 



บทที่  2 

 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี โดยมีหัวขอที่สําคัญ

เก่ียวกับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

  1.  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง   

  2.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

  3.  โครงสรางการบริหารจัดการ   

 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง   
 

 นักวิชาการเงินและบัญชี รับผิดชอบในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีท่ีตองใชความรูพื้นฐาน

ระดับปริญญา  ซ่ึงมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เ ก่ียวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชี ท่ัว ไป                   

ของสวนราชการ การวิเคราะหงบประมาณ การวิเคราะหฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบ               

ความถูกตองของผูลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท และปฏิบัติหนาที่อ่ืน           

ที่เก่ียวของ 

  ผูเขียนไดรับมอบหมายจากผูบริหารหนวยงานใหปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนักวิชาการเงิน              

และบัญชี เพื่อปฏิบัติราชการในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ดังนี้ 

  1.  งานเบิกจาย 

    1.1 วางแผนการใชเงิน 

   1.2  ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเบิกจายเงิน 

   1.3  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงิน รวมถึงการเบิกจายงานพัสดุ 

   1.4  จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายเงินรายไดเพ่ือขออนุมัติ ไดแก คาตอบแทน

การสอน คาสนับสนุนงานวิจัย คาเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม จัดงาน คาเบี้ย

ประกันภัยรถยนต รถจักรยานยนต คาธรรมเนียมเช็ค คาตอบแทนนิสิตชวยงาน คารับรองและพิธีการ 

คาตอบแทนอ่ืน ๆ 

   1.5  จัดทําทะเบียนขอเบิกนําสงขอเบิกชดเชยคืนจากกองคลังและพัสดุ และสรุป                

การเบิกชดเชยประจําเดือน 

   1.6  รวบรวมและจัดทําเอกสารประกอบการกันเงินเหลื่อมป ขยายกันเงิน ยกเลิก           

กันเงิน 
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   2.  งานเบิกจายคาตอบแทนการสอน 

   2.1  ตรวจสอบความถูกตองของภาระงานสอน 

   2.2  พิสูจนยอดรายรับจากการลงทะเบียน และคาํนวณอัตราคาตอบแทนการสอน 

ตอหัวตอหนวยกิต 

   2.3  คํานวณภาระงานสอนขั้นต่ํา   

   2.4  จัดทําใบเบิกคาตอบแทนการสอน และเอกสารประกอบการเบิกจายคาสอน 

   2.5  สรปุยอดคาตอบแทนการสอน และรายงานตอผูบริหาร 

    3.  เงนิทดรองราชการ 

   3.1  จัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชการและบันทึกความเคลื่อนไหวของบัญชี                

เงินทดรองราชการประจําวัน พรอมจัดทําใบสําคัญคางเบิก รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการประจําวัน 

และรายงานฐานะการเงนิประจําวัน รายงานตอกองคลังและพัสด ุ

   3.2  จัดทํารายงานเงินทดรองราชการ ประจําเดือน/ประจําไตรมาส/ประจําป  

ประกอบดวย รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ รายงานเงินคงเหลือ

ประจําวัน ใบตรวจนับเงินทดรองราชการ รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานใบสําคัญคางเบิก 

รายงานลูกหนี้เงนิทดรองราชการ สําเนาสมุดเงนิฝากธนาคารหรือ Statement 

   3.3  รายงานเงินทดรองราชการตอผูบรหิาร และกองคลังและพัสดุ 

   3.4 วิเคราะหคาใชจายจากเงินทดรองราชการ คํานวณหาสัดสวนการใชจายเฉลี่ย           

ตอวงเงนิทดรองราชการ รายงานตอผูบริหารเพื่อพิจารณาการใชเงินทดรองราชการ 

   4.  งานบัญชี 

   4.1  จัดทําทะเบียนคุมงบประมาณเงินรายได  

   4.2  จัดทําทะเบียนคุม ใบเสร็จรับเงิน/เช็ค/เงินฝากธนาคารและรายงานใบเสร็จรับเงิน 

   4.3  บันทึกความเคลื่อนไหวรายการบัญชีเงนิรายไดสํานักศึกษาทั่วไป 

   4.4  สรปุการเบิกจายรายงานตอผูบริหาร 

    5.  รายงานการเงิน 

   5.1  แยกหมวดหมูรายการสรปุผลการเบิกจายงบประมาณ 

   5.2   คํานวณค าเสื่อมราคาตามรายการเพิ่ ม /ลด/โอน/ตัดจําหน ายครุ ภัณฑ                         

และทําการแยกประเภทครภุัณฑ 

   5.3  จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   5.4  จัดทํางบการเงินรายเดือน/รายไตรมาส/รายป ประกอบดวย งบแสดงฐานะ             

ทางการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงาน งบกําไรสะสม 

   5.5  รายงานงบการเงินตอผูบริหารสํานักศึกษาทั่วไปและกองคลังและพัสดุ รายเดือน  

รายไตรมาสและรายป 
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   5.6  รายงานงบการเงินรายไตรมาสตอสํานักตรวจสอบภายใน/กรรมการประจําสํานัก/

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

   5.7  วิเคราะหงบการเงินประจําป และรายงานตอผูบริหาร 

    6.  งานอ่ืน ๆ  

   6.1  รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน จัดทําบัญชีคมุการรับเงนิ สรุปยอดเงินสดรับประจําวัน 

    6.2  ยืนยันยอดคาจางลูกจางชั่วคราว ผูเชี่ยวชาญ คาตอบแทนประจําตําแหนง

ผูบรหิาร 

   6.3  ติดตามทวงถามหนี้  จัดทําหนังสือทวงหนี้  จัดทําหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้            

งานสํานักพิมพ 

   6.4  ดําเนินการตามประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบงชี้ที่ไดรบัมอบหมาย 

   6.5  ดําเนินการตามคํารับรอง กพร. ตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย 

   6.6  ดําเนินการตามประกันความเสี่ยง และควบคุมภายใน 

   6.7  ปฏิบัติหนาท่ีแทนนางสาวรัชยา  ชูคันหอม กรณลีาหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 

   6.8  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรบัมอบหมาย 

 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี มีความรับผิดชอบ              

ดานการเงินเริ่มตั้งแต การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําเงินสงคลัง และการรายงาน         

ผลการดําเนินงาน ซึ่งทุกกระบวนการตองอยูภายใต กฎ ระเบียบ ซึ่งไดกําหนดไวเปนหลักการและ          

วิธีปฏิบัติท่ีชัดเจน 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี คือ ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงาน

ระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิชาการเงินและ

บัญชีภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย   

 โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

  1. ดานการปฏิบัติการ 

    1.1 จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินของเงินนอกงบประมาณ 

ไดแก บัญชีเงินสด บัญชีเงินทดรองราชการ งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดําเนินงานทาง

การเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท เปนตน เพื่อแสดงสถานะทาง

การเงนิและใชเปนฐานขอมูลท่ีถูกตองตามระเบียบ วิธีการบัญชีของสวนราชการ  

    1.2 รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินของสวนราชการ เพื่อพรอมที่จะปรบัปรุงขอมูล 

ใหถูกตองและทันสมัย โดยรายงานงบการเงนิดังนี้ 
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     1.2.1. รายงานงบการเงนิประจําเดือนตอหนวยงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

     1.2.2  รายงานงบการเงินประจําไตรมาสตอหนวยงาน กองคลังและพัสดุ และ

สํานักตรวจสอบภายใน  ภายใน 15 วันนับจากสิ้นไตรมาส 

     1.2.3  รายงานงบการเงินประจําปตอหนวยงาน กองคลังและพัสดุ และสํานัก

ตรวจสอบภายใน  ภายในวันที่ 30 ตุลาคมของทกุป 

    1.3 จัดทําและจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานของรัฐเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณ

ตรงกับความจําเปนและวัตถุประสงคของแตละหนวยงาน  

    1.4 ศึกษาวิเคราะหผลการใชจายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐ โดยการ

วิเคราะหงบการเงนิประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําป รายงานตอหนวยงาน พรอมท้ังวิเคราะห

การใชจายเงินทดรองราชการในแตละไตรมาส  เพื่อใหการใชจายเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและใช

เปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ  

    1.5 ดูแลการรับและจายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ -

จายเงิน เพื่อใหการรับ - จายเงินขององคกรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ

ของราชการ  

    1.6 ถายทอดความรูด านการเงินและบัญชีแก เจาหน าที่ ระดับรองลงมา เชน            

ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานกับเจาหนาที่การเงินและบัญชี  การใหคําปรึกษาดานการเบิกจายเงินใน

การเบิกจายคาใชจายตาง ๆ กับบุคลากรภายในหนวยงาน อาจารย และผูท่ีเกี่ยวของอ่ืน ๆ การให

คําปรึกษาดานการสังเกตเอกสารที่ใชประกอบการเบิกจายแกเจาหนาที่งานพัสดุ  จัดทําคูมือในการ

ปฏิบัติงานเพื่อใหผูปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานไดหากไมสามารถมาปฏิบัติราชการได เปนตน  

เพื่อถายทอดความรูที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขอกําหนด  

   2. ดานการวางแผน  

    วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพ่ือใหการดาํเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด  

   3. ดานการประสานงาน  

    3.1 ประสานการทํางานรวมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน                 

เพื่อใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว ไดแก 

     3.1.1 ภายในหนวยงาน 

      1) ประสานงานกับฝายวิชาการ  เพื่อตรวจสอบภาระงานสอนของอาจารย

ผูสอนในแตละภาคเรยีนและการสงผลการเรียน เพื่อดําเนินการเบิกจายคาสอน 

      2) ประสานงานกับงานแผนและงบประมาณ เพื่อยันยอดการพิสูจนยอดรายรับ

ในการจายคาสอนไม เกินเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประสานงานในการวางแผนการใช

งบประมาณประจําเดือน ประสานงานขยายวงเงินในการเบิกจาย 
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      3) ประสานงานกับงานบุคคล เพื่อดําเนินการยืนยันยอดเงินเดือนของลูกจาง

ชั่วคราวในแตละเดือน เชน การบรรจุใหม การลากิจ การลาคลอด เปนตน 

      4)  ประสานงานกับงานพัสดุ เพื่อตรวจสอบเอกสารการเบิกจายรายการพัสดุให

เปนไปตามระเบียบที่กําหนด 

      5)  ประสานงานกับฝายอ่ืน ๆ ท่ีสงเรื่องเบิกจายมายังงานการเงนิ เพื่อตรวจสอบ

เอกสารประกอบการเบิกจายตาง ๆ  

     3.1.2  ภายนอกหนวยงาน 

      1)  เจาหนาท่ีการเงินของคณะหนวยงานอ่ืน ในกรณีการเบิกจายเงินมีความ

เก่ียวของสัมพันธกัน เชน การเบิกจายคาตอบแทนการสอนท่ีตองใชภาระงานสอนขั้นต่ํารวมกันกับคณะ 

การจัดโครงการรวมกันระหวางคณะกับหนวยงาน เปนตน 

      2)  เจาหนาที่ฝายวิชาการของคณะหนวยงานอื่น ในการติดตอการคํานวณภาระ

งานสอนของอาจารยผูสอนของคณะที่รวมสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปในแตละภาคการศึกษา 

      3)  อาจารยผูสอน ประสานงานการเบิกจายคาสอน การเบิกจายคาใชจาย

โครงการตาง ๆ ที่ขอใชเงินของหนวยงาน 

    3.2 ชี้แจงและใหรายละเอียดเก่ียวกับขอมูลขอเท็จจริงแกบุคคลหรือหนวยงาน                  

ที่เก่ียวของ เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย  

   4. ดานการบริการ  

    4.1 ให คํ าแนะนํ าตอบปญ หาและชี้ แจงเก่ียวกับ งานการเงินและบัญ ชีที่ ตน                  

มีความรับผิดชอบในระดับเบื้องตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจ          

ไดทราบขอมูลและความรูตาง ๆ ที่เปนประโยชน  

    4.2 จัดเก็บขอมูลเบ้ืองตน ทําสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ

ที่ เ ก่ี ยว กับ งานการเงิน และบัญ ชี   เพื่ อ ให สอดคลอ งและสนับสนุ นภารกิจ ของหน วยงาน                           

และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตาง ๆ 

  งานการเงิน (Finance) เปนตําแหนงงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารดานการเงิน ไมวาจะเปน

งานในดาน การรับเงิน จายเงิน เก็บรักษาเงิน การนําเงนิสงคลัง หรือแมกระทั่งการรายงานทางการเงิน           

ก็ตองใชความเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบในการทํางาน มีความรูความสามารถ และตองมีทักษะ

การบริหารการเงนิเปนอยางดี 
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โครงสรางการบรหิารจัดการ   
 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดตระหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒนานิสิตใหมีทักษะ                   

ในการเรียนรู มีความรอบรู มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยยึดหลักพัฒนา

ความรูคู คุณธรรม มีการบูรณาการรายวิชาตาง ๆ มากขึ้นจึงไดกําหนดกลุมงานจัดการศึกษาวิชา              

ศึกษาทั่วไปข้ึน ในปการศึกษา 2548 โดยใหมีหนาที่ประสานการพิจารณาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และสงเสริม สนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยไดรวมระบบการบริหารจัดการไวที่กองทะเบียนและ

ประมวลผล ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ เพื่อใหการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ตอบสนองตอนโยบายและการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามปรัชญาพื้นฐานของการจัด

การศึกษาที่เอื้อตอหลักสูตรท่ีหลากหลาย และสงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกัน เพื่อใชประโยชน

สูงสุดของทางราชการ สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 2550             

ไดใหความเห็นชอบใหจัดตั้งหนวยงานใหม คือ โครงการจัดตั้งสํานักศึกษาทั่วไป ซึ่งใหบรรจุไวใน

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2550– 2553) ตอมาตามมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 

9/2551 เม่ือวันที่  26 กันยายน 2551 มีมติใหจั ดตั้ ง สํานักศึกษาทั่ วไปและสภามหาวิทยาลัย

มหาสารคามเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหาร และการดําเนินงานสํานัก

ศึกษาท่ัวไป พ.ศ.2552 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 โดยนายกสภามหาวิทยาลัยไดลงนามขอบังคับฯ 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2552 เนื่องจากการบริหารจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนั้น 

เดิมคณะตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบ แตถาหากมีหนวยงานกลางเปนผูประสานความรวมมือและบริหาร

จัดการรวมทั้งเปน ผูกํากับติดตาม ดูแลการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการจัดการเรียน   

การสอนท่ีตองการบูรณาการผูสอนจากคณะตาง ๆ รวมทั้งการใชทรัพยากรรวมกัน ซึ่งมอบใหสํานัก

ศึกษาทั่วไปเปนผูรับผิดชอบการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม        

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (สํานักศกึษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2561 : 3 - 24) 

 สํานักศึกษาท่ัวไปดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวยการบริหารและ

ดําเนินงานสํานักศึกษาทั่วไป พ.ศ.2553 โดยมีพันธกิจ ดังนี้  

  1.  พัฒนาหลักสูตรสํานักศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการท่ีสอดคลองกับความตองการ                

ของประเทศ 

  2.  พัฒนาสํานักศกึษาทั่วไปใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

   3.  สงเสริมการใหบริการที่มีความคลองตัว ดวยบุคลากรท่ีมีจิตบริการ 

  4.  สงเสริมศักยภาพการวิจัย ดานการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
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 สํานักศึกษาทั่วไป มีวัตถุประสงคในการดําเนินการ ดังนี้ 

  1. เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป           

ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐาน

หลักสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ 

  2. สงเสริม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

  3. สงเสริมความรวมมือทางวิชาการในวิชาศึกษาท่ัวไปกับสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ

และตางประเทศ 

  4. สงเสริมงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิชาศึกษาทั่วไป 

 งานการเงิน อยูภายใตกลุมงานบริหารและยุทธศาสตร ในการกํากับดูแลของผูอํานวยการ

สํานักศึกษาทั่วไป รองผูอํานวยการสํานักศึกษาท่ัวไปฝายบริหารและหัวหนาสํานักงานเลขานุการ            

สํานักศึกษาทั่วไป โดยในกลุมงานบริหารและยุทธศาสตร ประกอบดวย 2 งานหลัก ดังน้ี 

  1. งานบริหารทั่วไป 

    1.1 งานธุรการ 

    1.2  งานการเงนิ 

    1.3  งานพัสด ุ

    1.4  งานบุคคล 

    1.5  งานเลขานุการ 

    1.6  งานการประชุม 

    1.7  งานยานยนต 

    1.8  งานพิมพ 

    1.9  งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน 

    1.10 งานแมบาน 

    1.11 งานซอมบํารงุ 

    1.12 งานประชาสัมพันธ 

    1.13 งานกิจการพิเศษ 

   2.  งานยุทธศาสตร 

    2.1  งานแผนงานและงบประมาณ 

   2.2  งานประกันคณุภาพการศึกษา 

   2.3  งาน ก.พ.ร. 

   2.4  งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
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โครงสรางองคกรสาํนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 แผนภูมิโครงสรางองคกรสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

กลุมงานวิชาการและ

ประมวลผล 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ผูอํานวยการสาํนักศกึษาทั่วไป 
คณะกรรมการประจํา

สํานัก 

รองผูอํานวยการสาํนักศึกษาท่ัวไป 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

กลุมงานบริหารและ

ยุทธศาสตร 

กลุมงานสารสนเทศ 



 
ภาพประกอบที ่2 แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

12 
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โครงสรางการปฏิบัติงานกลุมงานบริหารและยุทธศาสตร สาํนักศึกษาทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 3 โครงสรางการปฏิบัติงานกลุมงานบริหารและยุทธศาสตร สาํนักศึกษาท่ัวไป 

 

งานบริหารท่ัวไป 

1. งานการเงิน (นางฤทัยรัตน มายร สรสันต และนางสาวรัชยา   

ชูคันหอม) 

2. งานพัสดุ (นางสาวอังคณา นาชัยเพิ่ม นางสาวสุภารัตน  ใจบุญ  

และนางสาวนภาไลย ปองเรือ) 

3. งานเลขานุการและงานการประชุม (นางสาวอรทัย มัครมย) 

4. งานบุคคล (นางสาวรัตนา  บุตรดี) 

5. งานธุรการ (นางสาวศิรวิรรณ บุญเพ็ง) 

6. งานประชาสัมพันธ (นายมานะ ภูพันนา) 

7. งานกิจการพิเศษ (นายปรญิญ  งามสุทธิ) 

8. งานซอมบํารุง (นายประยงค ศรีแกนจันทร นายเรณุวัฒน คํามี และ

นายธีระวัฒน เวียงอิน) 

9. งานยานยนต (นายพิษณุ พันชมพู และนายธวัชชัย ทับพิลา) 

10. งานแมบาน (นางสาวสุพัตรา  โยธะคง) 

11. งานพิมพ (นายกนกศกัดิ์ ประณามวงศ และนายไพรรินทร วรรณ

โยธา) 

12. งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน (นายสุวิทย สุนทรพิศ นายประสาท 

เสนาราช นายอุดมพงษ แพงจันทร)  

นางพัชรนันญ  ศรีแกนจันทร 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

นางเจริญใจ  กุลดลิก 

หัวหนากลุมงานบริหารและยุทธศาสตร 

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรปีระทีป 

ผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป 

ผศ.ดร.นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์ 

รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบริหาร 

 

อธิการบดี 

งานยุทธศาสตร 

1. งานแผนงานและงบประมาณ (นางสาวศศิธร นุชิต) 

2. งานประกันคุณภาพการศึกษา (นางสาวรัตนา  บุตรดี) 

3. งาน ก.พ.ร. (นางเจริญใจ  กุลดิลก) 

4. งานความเส่ียงและควบคุมภายใน (นางสาวอรทัย มัครมย) 
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 1. บุคลากรสํานักศึกษาทั่วไป 

  สํานักศึกษาทั่วไปมีพนักงานสายปฏิบัติการ ลูกจางชั่วคราว และพนักงานจางตามภารกิจ 

(อาจารย) จํานวน 62 อัตรา โดยจําแนกประเภทบุคลากร ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร อัตรากําลัง 

ขาราชการ 1 

พนักงานปฏิบัติการ 20 

ลูกจางชั่วคราว 26 

พนักงานจางตามภารกิจ (อาจารย) 11 

รวม 58 

  1.1 ประเภทขาราชการ 

  1.1.1 นางพัชรนันญ  ศรีแกนจันทร   ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชาํนาญการ

พเิศษ       

 1.2 ประเภทพนักงานปฏิบัติการ 

  1.2.1 นางเจริญใจ กุลดิลก    ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  

  1.2.2 นายปริญญ  งามสุทธิ    ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ  

  1.2.3 นางสาวอรทัย มัครมย    ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

  1.2.4 นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง    ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

  1.2.5 นางฤทัยรัตน มายร สรสันต   ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ  

  1.2.6 นางสาวรชัยา ชูคันหอม    ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

  1.2.7 นางสาวอังคณา นาชัยเพิ่ม   ตําแหนง นักวิชาการพสัดุ ปฏิบัตกิาร 

  1.2.8 นางสาวสภุารัตนใจบุญ    ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 

  1.2.9 นางสาวศศิธร นุชิต    ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปฏิบัติการ 

  1.2.10 นางสาวรัตนา บุตรดี    ตําแหนง นักวิชาการศกึษา ปฏิบัติการ  

  1.2.11 นายประยงค ศรีแกนจันทร  ตําแหนง นกัวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 

  1.2.12 นายจักรพงศ กุตเสนา    ตําแหนง นักวิชาการศกึษา ปฏิบัติการ  

  1.2.13 นางมัทธราวัลย สืบวัฒนะ   ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  

  1.2.14 นายภานุพล ปะสังขีน ี   ตําแหนง นักวิชาการศกึษา ปฏิบัติการ  

  1.2.15 นางหทัยพัชรกุตเสนา    ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
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  1.2.16 นางสาวภคอร มูลยาพอ        ตาํแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  

  1.2.17 นางสาวปาณิสสา ตรวจสูงเนิน  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

  1.2.18 วาที่รอยตรีกฤษฎา ศักดิ์คาํดวง  ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ  

  1.2.19 นางสุลีพร อยูหวา     ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ  

  1.2.20 นางสาวชอลัดดา คําธานี    ตําแหนง นักประชาสัมพันธ ปฏิบัติการ 

 1.3 ลูกจางชั่วคราว 

  1.3.1 นางสาวนภาไลย ปองเรือ   ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ  

  1.3.2 นายมานะ ภูพันนา    ตําแหนง นักวิชาการชางศิลป  

  1.3.3 นางสาวสริิกานตมงคลมะไฟ  ตําแหนง นักวิชาการศกึษา  

  1.3.4 นางสาวปริญญาพร ไชยสวนดอก  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  

  1.3.5 นางสาวอารียา พลศร ี   ตําแหนง นักวิชาการศกึษา 

  1.3.6 นายภาณุพงศ คงสวัสดิ์    ตําแหนง นักวิชาการศกึษา  

  1.3.7 นายฌานฤทธิ์ อรัญมิตร    ตําแหนง นักวิชาการศกึษา  

  1.3.8 นางสาวศุภรัตน นามมุงคุณ   ตําแหนง นักวิชาการศกึษา  

  1.3.9 นางสาวณฐพร สีบัวลา   ตําแหนง นักวิชาการศกึษา  

  1.3.10 นางสาวยุภา พลตื้อ    ตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  

  1.3.11 นายจุมพฏ จันทรสอาด   ตําแหนง ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  

  1.3.12 นายอดิศักดิ์ แกวรุณา    ตําแหนง ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  

  1.3.13 นายสุรชัย แสนตอ    ตําแหนง ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  

  1.3.14 นายสมชาย ศรธีรณ    ตําแหนง ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  

  1.3.15 นายมนตรี สุทธิสม    ตําแหนง ชางเทคนิค 

  1.3.16 นายสันติ แกวกัลยา    ตําแหนง ชางพิมพ  

  1.3.17 นายธีระวัฒน เวียงอินทร   ตําแหนง ชางพิมพ  

  1.3.18 นายกนกศักดิ ์ประนามวงค  ตําแหนง ชางพิมพ  

  1.3.19 นายเรณุวัฒน คํามี    ตําแหนง ชางพิมพ  

  1.3.20 นายไพรินทร วรรณโยธา  ตําแหนง เจาหนาที่พิมพ  

  1.3.21 นายอุดมพงษ แพงจันทร   ตําแหนง คนสวน  

  1.3.22 นายสุวิทย สุนทรพิศ    ตําแหนง คนสวน  

  1.3.23 นายประสาท เสนาราช   ตําแหนง คนสวน  

  1.3.24 นายธวัชชัย ทับพิลา    ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  

  1.3.25 นายพิษณุ พันชมภู    ตําแหนง พนักงานขับรถยนต  

  1.3.26 นางสาวสพุัตรา โยธะคง   ตําแหนง พนักงานรักษาความสะอาด 
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 1.4 พนกังานจางตามภารกิจ (อาจารย) 

  1.4.1 นายสายัณห พลพิมพ      ตําแหนง อาจารย  

  1.4.2 นางสาวยวุดี ทรัพยสมบูรณ    ตําแหนง อาจารย  

  1.4.3 นางสาวพิราวรรณ กิติภพสวัสดิ์    ตําแหนง อาจารย  

  1.4.4 นางสาวธานิศา ศรีสังข      ตําแหนง อาจารย  

  1.4.5 นางสาวกมลวรรณ โคตรทอง    ตําแหนง อาจารย  

  1.4.6 Ms.Un Channary      ตําแหนง อาจารย  

  1.4.7 Mr.Somphet Sengchan    ตําแหนง อาจารย  

  1.4.8 Ms.May Shwe Sin      ตําแหนง อาจารย  

  1.4.9 Ms.Doan Thi Thu Huyen    ตําแหนง อาจารย  
  1.4.10 Mr.Eduardo Espenosilla Bayona  ตําแหนง อาจารย  

  1.4.11 Ms.Emie Prasert      ตําแหนง อาจารย 

2. พันธกิจและวัตถุประสงคของสํานักศึกษาทั่วไป 

   2.1 พันธกิจ 

    2.1.1 พัฒนาหลักสูตรศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการที่สอดคลองกับความตองการ            

ของประเทศชาติ 

    2.1.2 พัฒนาสํานักศึกษาทั่วไปใหมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

    2.1.3 สงเสริมการใหบริการที่มีความคลองตัวดวยบุคลากรที่มีจิตบริการ 

    2.1.4 สงเสริมศักยภาพการวิจัย ดานการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  

    2.2 วัตถุประสงค 

     2.2.1 เปนหนวยงานกลางในการประสานงานและจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

ใหสอดคลองกับนโยบายและแผนวิชาการของมหาวิทยาลัย มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

     2.2.2 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาวชิาศึกษาทั่วไปใหมีประสิทธิภาพ

และสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

     2.2.3 สงเสริมความรวมมือทางวิชาการในวิชาศึกษาทั่วไปกับสถาบันอุดมศึกษา           

ในประเทศและตางประเทศ 

   2.2.4 สงเสริมงานวิชาการและผลงานวิจัยที่เก่ียวของกับวิชาศึกษาทั่วไป 
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 3. นโยบายการบริหารงานสํานักศึกษาทั่วไป (พ.ศ. 2561-2565)  

  3.1 ปรับบทบาทสํานักศึกษาทั่วไปสูการเปนศูนยกลางการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป

อยางเหมาะสม  

  3.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไปอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนหลักสูตร               

ที่ มีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิต สังคมและ

ประเทศชาติอยูเสมอ  

  3.3 เปนองคกรแหงการเรียนรู สงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสายสนับสนุนและ

สายวิชาการ  

  3.4 เปนองคกรนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ เนนสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

One Stop  Service ระบบประกัน คุณภาพการศึกษาทั่ วไปมีประสิท ธิภาพ สะทอนพันธกิจ                     

และการบริหารความเสี่ยง  

  5. เนนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พัฒนาเครือขายความรวมมือกับคณะ

และหนวยงานภายนอก  

  6. เนนพัฒนาคุณภาพการจัดการสอน การวัดผล การประเมินผล สําหรับคนรุนใหม 

Generation Z  

  7. มีการสานตอศนูยทดสอบออนไลนและคลังขอสอบ พรอมท้ังขยายสู English Exam  

& Exit Exam  

  8. มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มุ งเนนประโยชนส วนรวม                     

ความโปรงใส และตรวจสอบไดเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

 

 4. ปรชัญา วิสัยทัศน เปาประสงค ประเด็นยุทธศาสตร และคานิยมสํานักศึกษาท่ัวไป  

  4.1 ปรัชญา  

   สงเสรมิการสรางบัณฑิตที่เขาใจตนเองและผูอ่ืน สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

  4.2 วิสัยทัศน 

   สํานักศึกษาทั่วไปเปนตนแบบดานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป                

เพื่อสงเสรมิการสรางบัณฑิต ใหเปนท่ีพึ่งของสังคมและชุมชน  

  4.3 เปาประสงค 

   4.3.1 มีหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบูรณาการ                 

เพื่อสงเสรมิ การสรางบัณฑิตใหเปนที่พึ่งของสังคมและชุมชน  

   4.3.2 พัฒนาอาจารยดานการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและพัฒนา

บุคลากรสํานัก ศึกษาทั่วไปใหมีสมรรถนะตามสายงานอยางตอเนื่อง  
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   4.3.3 ส ง เสริมและส นับสนุ นการวิ จั ย เพื่ อพัฒ นาการจั ดการเรี ยนการสอน                       

และการบริหารจัดการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   4.3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                

ใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

   4.3.5 พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสํานัก                 

ศึกษาทั่วไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.4 ประเด็นยุทธศาสตร  

   4.4.1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไป                   

แบบบูรณาการ  

   4.4.2 การพัฒนาอาจารยและบุคลากรอยางตอเน่ือง  

   4.4.3 การสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  

   4.4.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการรายวิชาศึกษาทั่วไป  

   4.4.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

  4.5 คานิยม  

   GEMSU G = Good Governance หมายถึง การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล  

   E = Empowerment หมายถึง เสริมพลังในการทํางาน  

   M = Morality หมายถึง ยึดมั่นในคณุธรรม  

   S = Service mind หมายถึง มีจิตบริการ  

   U = Unity หมายถึง มีความเปนหนึ่งเดียว 
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 5. การจัดการเรียนการสอน 

  โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) ใชสําหรับนิสิตท่ีเขาศึกษา 

 ในปการศกึษา 2558 จนถึงปจจุบัน โดยมีโครงการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 โครงสรางหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)  

 

กลุมวิชา 

เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวง 

ศึกษาธิการ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

จํานวน

รายวิชา 

จํานวนหนวย

กิต 

1. กลุมภาษา 

1.1 ภาษาอังกฤษ  

1.2 ภาษาไทยและภาษาอื่น ๆ 

-  

3 

5 

 

6 

4 

2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 5 6 

3. กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร - 5 6 

4. กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพและนันทนาการ - 4 4 

5. กลุมสหศาสตร - 1 2 

6. กลุมวิชาเลือกเพิ่มเตมิ - 16 ไมนอยกวา 2 

รวม 
ไมนอยกวา 30  

หนวยกิต   
37 

ไมนอยกวา 

30 หนวยกิต 

 

 



บทที่  3 

 

หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 

 การปฏิบัติงานดานการเงินเปนการปฏิบัติงานภายใตระเบียบ กฎ เกณฑ จึงมีความจําเปน

อยางย่ิงที่จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในกฎ ระเบียบ ประกาศ และ

หนังสือเวียน ของกระทรวงการคลัง และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อยางเครงครัด ใหมีความถูกตอง

และครบถวน โดยมีหัวขอสําคญัเกี่ยวกับหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  1.  หลักเกณฑการปฏิบัติงาน   

  2.  วิธีการปฏิบัติงาน   

  3.  เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน   

  4.  แนวคิด/ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เก่ียวของ   

 

หลักเกณฑการปฏิบัติงาน   

 

 ผูเขียนไดกําหนดขอบเขตของคูมือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไว 5 หัวขอ  ประกอบดวย               

การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและจัดงาน การเบิก

คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเบิกทุนอุดหนุนวิจัยและ

การเบิกคาตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งผูเขียนไดศึกษากรอบแนวทางการปฏิบัติงาน  ไดแก  

กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศที่กําหนดไว  ดังนี้ 

  1. หลักเกณฑเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

   การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ มีหลักเกณฑการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

   1.1 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 1 - 9 และที่แกไข

เพิ่มเติม  

   1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554  

  2. หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน 

    การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ ปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

     2.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ

การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 
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     2.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ

การประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552  

     2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และ

การประชุมระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  

     2.4 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิก                 

คาใชสอยโดยใชเงนิรายได  พ.ศ. 2560 

     2.5 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิก            

คาใชสอยโดยใชเงนิรายได (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

     2.6 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนโดยใชเงนิรายได พ.ศ. 2560 

     2.7 ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงิน

คาตอบแทนโดยใชเงนิรายได (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

  3. หลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    การเบิกคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ปฏิบัติตามหลักเกณฑตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวย หลักเกณฑและอัตรา

คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558 

  4.  หลักเกณฑการเบิกจายทุนอุดหนุนงานวิจัย 

   การเบิกจายทุนอุดหนนุงานวิจัย ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้ 

    4.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2561 

    4.2  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑการบริหารเงินอุดหนุน

การวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561  

    4.3  คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ ท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว122 เรื่อง ซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุ

เพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ 

  5.  หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

   การเบิกจายคาสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไปใหป ฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม วาดวยเรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม              

พ.ศ. 2561 

 การเบิกจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยมหาสารคามตองปฏิบัติและใหความสําคัญในการศึกษา

กฎระเบียบอยางละเอียดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความถูกตองตามกฎ 

ระเบียบที่กําหนด 
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วิธีการปฏิบัติงาน   

 

 การเบิกคาใชจายสวนราชการตองดําเนินการเบิกจายใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และมติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังกําหนดไวเปนการเฉพาะ หรือที่ไดรับ     

ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ใหหัวหนาสวนราชการเบิกคาใชจายดังกลาวตามรายการและอัตรา

ที่กําหนดไว โดยหลักฐานการจายใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรกัษา

เงินและการนําเงินสงคลัง ทั้งนี้ใหหัวหนาสวนราชการกํากับดูแลการเบิกจายคาใชจายใหเปนไปตาม

ระเบียบ ในกรณีที่การเบิกจายคาใชจายใดไมเปนไปตามระเบียบนี้อันเปนเหตุใหทางราชการไดรับ           

ความเสียหายใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่โดยเร็ว  

 การปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินรายไดมีวิธีการปฏิบัติงานที่มีกฎ ระเบียบ กําหนดไว           

อยางชัดเจน เปนไปตามการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ  ดังนี้ 

  1. การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

   การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อเขารวมประชุม อบรมสัมมนา          

เสนอผลงาน นิเทศ หรืองานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายทั้งในและตางประเทศ มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(พระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที ่9 พ.ศ. 2560) 

    1.1 ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก  

     1.1.1 ขาราชการ  

     1.1.2 ลูกจางประจา/ลูกจางชั่วคราว  

     1.1.3 พนักงานราชการ  

     1.1.4 บุคคลภายนอก  

     1.1.5 บุคคลซึ่งเคยรับราชการมากอน  

    1.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ประกอบดวยคาใชจายดังตอไปนี้  

     1.2.1 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

      การเบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทางสําหรับการเดินทางไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใด           

ในสถานท่ีปฏิบัติราชการแหงเดียวกัน ใหเบิกไดเพียงระยะเวลาไมเกิน 120 วันนับแตวันท่ีออกเดินทาง 

ถาเกินตองไดรับอนุมั ติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง             

ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ ทั้งน้ี ใหพิจารณาถึงความจําเปนและ

ประหยัด  

      การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหนับเวลา

ตั้งแตเวลาออกจากสถานที่อยูหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยูหรือสถานที่

ปฏิบัติราชการตามปกติ แบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
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       1) กรณีที่มีการพักแรม ใหนับ 24 ชั่วโมง เปน 1 วัน ถาไมถึง 24 ชั่วโมง 

หรือเกิน 24 ชั่วโมง และสวนที่ไมถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้นนับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปน 1 วัน 

       2) กรณีที่ไมไดมีการพักแรม หากนับไดไมถึง 24 ชั่วโมง และสวนที่ไมถึง

นับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเปน 1 วัน หากนับไดไมเกิน 12 ชั่วโมง แตเกิน 6 ชั่วโมง ใหถือเปนครึ่งวัน 

      ในกรณีท่ีผู เดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนา 

หรือไมสามารถเดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัว การนับเวลาเดินทาง        

ไปราชการเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีลากิจ หรือลาพักผอนกอนปฏิบัติราชการ ใหนับเวลาต้ังแต 

เริ่มปฏิบัติราชการเปนตนไป และกรณีลากิจหรือลาพักผอนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ใหถือวาสิทธิ

ในการเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางสิ้นสุดลงเม่ือสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ   คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางเบิกได

ตาม ตารางที่ 3 ดังนี้ 
 

    ตารางท่ี 3 อัตราการเบิกคาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง (เหมาจาย) (บาท)  
 

ประเภท : ระดับ 
อัตรา/บาท 

ในประเทศ นอกประเทศ 

ทั่วไป : ปฏิบัติงาน , ชํานาญงาน , อาวุโส 

วิชาการ : ปฏิบัติการ , ชํานาญการ , ชํานาญการพิเศษ 

อํานวยการ : ระดับตน 

 

240 

 

2,100 

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 

วิชาการ : เชี่ยวชาญ , ทรงคณุวุฒิ 

อํานวยการ : สูง 

บริหาร : ระดับตน , ระดับสูง 

 

270 

 

3,100 

 

     1.1.2 คาเชาท่ีพัก  

      การเดินทางไปราชการที่จําเปนตองพักแรม เวนแตการพักแรมซึ่งโดยปกติ 

ตองพักแรมในยานพาหนะ หรือการพักแรมในที่พักแรมซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว ใหผูเดินทาง          

ไปราชการเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจายหรือในลักษณะจายจริงก็ได ทั้งนี้ ภายในวงเงินและ

เง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด ทั้งนี้ กรณีเดินทางในทองที่ที่มีคาครองชีพสูง เบิกคาที่พักเพิ่มได           

ไมเกิน 25% ยกเวน กรณีหัวหนาคณะ ตําแหนงระดับ 10 ขึ้นไปหรือประเภทวิชาการ ทรงคุณวุฒิ 

ประเภทบริหาร สูง คงหลักเกณฑเดิม 

      การเดิ นทางไป ราชการ ณ  สถาน ท่ีป ฏิบั ติ ราชการใดที่ ไม ส ะดวก                   

ในการเดินทางไปกลับระหวางสถานท่ีปฏิบัติราชการน้ันกับสถานที่อยู ใหเบิกคาเชาที่พักระหวาง              
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ที่ไปราชการไดเพียงระยะเวลาไมเกิน 120 วัน นับแตวันที่ออกเดินทาง ถาเกินตองไดรับอนุมัติ          

จากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจ

เชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความจําเปนและประหยัด 

      ในกรณีที่ผูเดินทางไปราชการเจ็บปวยและจําเปนตองพักเพ่ือรักษาพยาบาล 

ใหเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางและคาเชาที่พักสําหรับวันที่พักนั้นได แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 วัน แตหากตอง

เขาพักรักษาตัวในสถานพยาบาลใหงดเบิกคาเชาท่ีพัก เวนแตกรณีที่จําเปน ทั้งนี้การเจ็บปวยดังกลาว

ตองมีใบรับรองแพทยท่ีทางราชการรับรอง ในกรณีที่ไมมีแพทยท่ีทางราชการรับรองอยูในทองที่ที่เกิด

การเจ็บปวย ผูเดินทางตองชี้แจงประกอบ  การเบิกคาเชาที่พัก เบิกไดตามตารางที่ 4 ดังน้ี 
 

ตารางที่ 4 อัตราคาที่พักแบบจายจริง 
 

ประเภท : ระดับ อัตรา(บาท)/คน/วัน 

หองพักคน

เดียว 

หองพักคู 

ทั่วไป : ปฏิบัติงาน , ชํานาญงาน , อาวโุส 

วิชาการ : ปฏิบัติการ , ชํานาญการ , ชํานาญการพิเศษ 

อํานวยการ : ตน 

 

1,500 

 

850 

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 

วิชาการ : เชี่ยวชาญ  

อํานวยการ : สูง 

บริหาร : ตน 

 

2,200 

 

1,200 

วิชาการ : ทรงคุณวุฒ ิ

บริหาร : สูง 

 

2,500 
 

1,400 

   

      คาเชาที่พักสําหรับตําแหนงระดับ 8 ลงมา หรือตําแหนงประเภททั่วไป 

ปฏิบัติงาน ชํานาญการ ชํานาญงาน อาวุโส ประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

ประเภทอํานวยการ ตนลงมาใหพักคู เวนแตไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปน 

      เหตุไมเหมาะสมจะพักรวมกัน ไดแก 

       1) ตางเพศ มิไดเปนคูสมรส 

       2) หัวหนาคณะระดับ 8 

       3) หัวหนาสํานักงานหรือหนวยงาน ระดับ 7-8 ไมตองพักรวมกับระดับ

อ่ืน 



 

 

25

       4) มีสิทธิการเบิกตางอัตรากัน 

       5) ขอกําหนดพิเศษของทหาร/ตํารวจ  

      กรณีเดินทางเปนหมูคณะใหเลือกเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 

หากไมไดเดินทางเปนหมูคณะผูเดินทางสามารถเลือกคาที่พักแบบเหมาจายได ดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 อัตราคาท่ีพักแบบเหมาจาย 
 

ประเภท : ระดับ อัตรา(บาท)/คน/วัน 

ทั่วไป : ปฏิบัติงาน , ชํานาญงาน , อาวโุส 

วิชาการ : ปฏิบัติการ , ชํานาญการ , ชํานาญการพิเศษ 

อํานวยการ : ระดับตน 

 

800 

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 

วิชาการ : เชี่ยวชาญ , ทรงคุณวุฒิ 

อํานวยการ : ระดับสูง 

บริหาร : ระดับตน , ระดับสูง 

 

1,200 

 

      การเดินทางไปราชการตางประเทศสามารถเบิกคาเชาท่ีพัก ไดเทาท่ีจายจริง

ไมเกินอัตรา ดังตารางท่ี 6 
 

ตารางที่ 6 อัตราคาที่พักในตางประเทศ 
 

ระดับ ประเภท ก.(บาท : วัน) ประเภท ข.(บาท : วัน) ประเภท ค.(บาท : วัน) 

8 ลงมา 7,500 5,000 3,100 

9 ขึ้นไป 10,000 7,000 4,500 

หมายเหต ุ: ตองใชใบเสร็จรับเงนิคาเชาที่พักเปนเอกสารประกอบการเบิกจาย โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่จายเงิน หรือวันที่แลกเงิน 
 

     1.1.3 คาพาหนะ 

      คาพาหนะในการเดินทางไปราชการ คือ คาโดยสารประจําทาง ไดแก รถไฟ 

รถโดยสาร เรือกลประจําทางและยานพาหนะอ่ืน ท่ีใหบริการบุคคลทั่วไป ในเสนทางที่แนนอน และ          

มีอัตราคาโดยสารและคาระวางท่ีชัดเจน รวมถึงคาเชายานพาหนะ คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับ
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ยานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหามสิ่งของของผูเดินทางและอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน ซึ่งเบิก

คาใชจาย ดังนี้ 

       1) คารถโดยสารประจําทาง ใหเบิกตามจายจริง  

       2) คาตั๋วเครื่องบินโดยสาร สามารถเบิกคาโดยสาร ดังนี ้

        2.1) การโดยสารเครื่องบินในประเทศ สามารถเบิกคาโดยสารไดดัง

ตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 การเบิกคาเครื่องบินโดยสารในประเทศ 

 

ประเภท : ระดับ ชั้นที่นั่ง 

บริหารระดับสูง ชั้นธุรกิจ 

บริหารระดับตน 

อํานวยการระดับสูง 

ชั้นประหยัด 

หมายเหต ุ นอกจากขางตน กรณมีีความจําเปนเรงดวน      ชั้นประหยัด 

              ไมเขาหลักเกณฑใหเบิกไดเทียบเทาภาคพื้นดิน   ตามสิทธิ 

  

        2.2) การเดินทางไปราชการตางประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทาง

ตั้งแต 9 ชั่วโมงขึ้นไป ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตารางที่ 8 

 

ตางรางท่ี 8 การเบิกคาเครื่องบินโดยสารที่มีระยะเวลาเดินทาง 9 ชั่วโมงข้ึนไป 

 

ประเภท : ระดับ ชั้นที่น่ัง 

บริหารระดับสูง ชั้นหนึ่ง 

บริหารระดับตน 

อํานวยการระดับสงู 

ชั้นธุรกิจ 

นอกจากที่ระบุใน ชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด 

       

         กรณีผูเดินทางชั้นธุรกิจมีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้น

ที่สูงกวาสิทธิ ใหผูดํารงตาํแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารในชั้นที่สูงกวาสิทธิ

ได โดยตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงให

ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ 
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        2.3) การเดินทางไปราชการตางประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทาง

ต่ํากวา 9 ชั่วโมง ใหเปนไปตามหลักเกณฑดงัตารางที่ 9 

 

ตางรางที่ 9 การเบิกคาเครื่องบินโดยสารที่มีระยะเวลาเดินทางต่ํากวา 9 ชัว่โมง 
 

ประเภท : ระดับ ชั้นที่น่ัง 

บริหารระดับสูง ชั้นธุรกิจ 

บริหารระดับตน 

อํานวยการระดับตน ระดับสูง  

วิชาการระดับปฏิบัติการ ชาํนาญการ ชาํนาญการ

พิเศษ เชี่ยวชาญ  

ทั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวโุส ทักษะ

พิเศษ 

ชั้นประหยัด 

      

         กรณีผูเดินทางชั้นธุรกิจมีความจําเปนตองโดยสารเครื่องบินในชั้น

ที่สูงกวาสิทธิ ใหผูดํารงตําแหนงที่เดินทางดังกลาวสามารถเดินทางและเบิกคาโดยสารในชั้นที่สูงกวาสิทธิ

ได โดยตองไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจาสังกัด สําหรับสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงให

ผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัติ 

        ผูเดินทางไปราชการตางประเทศในหนาที่เลขานุการกับผูบังคบับัญชา

ซึ่งเปนรัฐมนตรีขึ้นไป ใหเบิกคาพาหนะไดเทากับผูบังคับบัญชามีสิทธิเบิกและใหพักแรมที่เดียวกับ

ผูบังคับบัญชา โดยใหเบิกคาเชาที่พักไดเทาที่จายจริงตามสิทธิที่ตนเองไดรับหรือเบิกในอัตราต่ําสุด             

ของที่พักนั้น แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

       3) รถไฟ การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางรถไฟ ใหเบิกคาพาหนะ

เดินทางไดเทาที่จายจริงโดยประหยัด โดยการเดินทางโดยรถดวนหรือรถดวนพิเศษ สวนชั้นที่ 1 นั่งนอน

ปรับอากาศ (บนอ.ป.) ใหเบิกไดเฉพาะตําแหนงระดับ 6ขึ้นไป โดยเบิกตามจายจริง สิทธิในการนั่ง          

รถโดยสารประจําทางรถไฟเบิกไดดังตารางที่ 10 
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ตารางท่ี 10  สิทธิในการนั่งรถโดยสารประจาํทางรถไฟ 
 

ประเภท : ระดับ รถธรรมดา รถเร็ว รถดวนหรือดวนพิเศษ 

ทั่วไป : ปฏิบัติงาน 

วิชาการ : ปฏิบัตกิาร 

ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 2 นั่งหรือนอน 

ปรับอากาศ 

ชั้นที่ 2 นั่งหรือนอน

ปรับอากาศ 

ทั่วไป : ชํานาญงานขึ้นไป 

วิชาการ : ชาํนาญการขึ้นไป 

บริหาร : ตน , สูง 

อํานวยการ : ตน , สูง 

ชั้นที่ 1 ชั้นท่ี 1 นั่งหรือนอน 

ปรับอากาศ 

ชั้นท่ี 1 นั่งนอน 

ปรับอากาศ 

     

       4) พาหนะสวนตัว การเดินทางไปราชการโดยพาหนะสวนตัวตองไดรับ

อนุญาตจากผูบังคับบัญชากอน โดยสามารถเบิกชดเชยคาน้ํามันประเภทรถยนต กิโลเมตรละ 4 บาท 

และประเภทรถจักรยานยนต กิโลเมตรละ 2 บาท  โดยคํานวณระยะทางตามเสนทางกรมทางหลวง 

(เอกสารหมายเลข 1 ภาคผนวก ค) 

       5) คาพาหนะรับจาง การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจาง การเบิก

คาพาหนะรับจางมีหลักเกณฑการเบิกจาย ดังนี้ 

        5.1) ไมมีพาหนะประจําทาง 

        5.2) มีพาหนะประจําทางแตตองการความรวดเร็ว ผู เดินทาง               

ตองชี้แจงเหตแุละความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิก 

        5.3) การเบิกคาพาหนะรับจางไดสําหรับกรณีดังตอไปนี้ 

         5.3.1) การเดินทางไปกลับระหวางที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติ

ราชการกับสถานียานพาหนะประจําทาง หรือสถานท่ีจัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่

ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน หากเปนการเดินทางขามเขตจังหวัด ใหเบิกคาพาหนะรับจาง

ไดเทาที่จายจริงแตตองไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ไดแก เขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร 

เบิกจายเทาท่ีจายจริงเที่ยวละไมเกิน 600 บาท และเขตติอตอจังหวัดอื่น เบิกจายเทาที่จายจริงเที่ยวละ

ไมเกิน 500 บาท 

         5.3.2) การเดินทางไปกลับระหวางท่ีอยู ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติ

ราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไมเกิน 2 เที่ยว ยกเวนการสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือก   

ผูเดินทางไปราชการจะเบิกคาพาหนะรับจางไมได 

         5.3.3) ไปราชการในเขต กรุงเทพมหานคร  

         ในกรณีที่ผู เดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทาง

ลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับทองที่ตั้งสํานักงานปกติ  เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ                  
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เพราะมีเหตุสวนตัวใหเบิกคาพาหนะเทาท่ีจายจริงตามเสนทางท่ีไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ กรณี  

ที่มีการเดินทางนอกเสนทางในระหวางการลานั้น ใหเบิกคาพาหนะไดเทาที่จายจริงโดยไมเกินอัตรา    

ตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 

      6) คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเน่ืองในการเดินทางไปราชการ เชน     

คาทางดวน ไดเฉพาะรถทางราชการเทานั้น โดยเบิกตามจายจริง เปนตน 

   2. การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน  

    การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้  

(ราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนพิเศษ 98 ง) 

     2.1 คาใชจายในการฝกอบรม 

     การฝกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการ เชิงปฏิบัติการ 

บรรยายพิเศษ ฝกศึกษา ฝกงาน ดูงาน หรือเรียกชื่อยางอ่ืนทั้งในประเทศ และตางประเทศ) มีโครงการ 

หลักสูตร ชวงเวลาชัดเจนแนนอน  เพื่อพัฒนาบุคคลหรอืเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมมีการรับ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท้ังหนวยงานเปนผูจัด และเขารวมกับหนวยงานอื่น  (ไมใช

หลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาตอ การประชุมหารือ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

คณะทํางาน) 

     การฝกอบรมระดับตน หมายความวา การฝกอบรมท่ีผูเขารับการฝกอบรมเกิน

ก่ึงหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐซ่ึงเปนขาราชการระดับ 1 ถึงระดับ 2 หรือมีระดับตําแหนงเทียบเทา

ขาราชการระดับ 1 ถึงระดับ 2 (ประเภท ข) 

     การฝกอบรมระดับกลาง หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิน

ก่ึงหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐซ่ึงเปนขาราชการระดับ 3 ถึงระดับ 8 หรือมีระดับตําแหนงเทียบเทา

ขาราชการระดับ 3 ถึงระดับ 9 (ประเภท ข) 

     การฝกอบรมระดับสูง หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกิน    

ก่ึงหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐซึ่งเปนขาราชการตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป หรือมีระดับตําแหนงเทียบเทา

ขาราชการตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป (ประเภท ก) 

     การฝกอบรมบุ คคลภายนอก หมายความว า การฝกอบรมที่ ผู เข ารับ                    

การฝกอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใชบุคลากรของรัฐ 

     การดูงาน หมายถึง การเพิ่ มพูนความรูดวยการสัง เกตการณ ด วยการ

สังเกตการณ ซึ่งกําหนดไวในโครงการ หรือหลักสูตรการฝกอบรมหรือกําหนดไวในแผนการจัดประชุม

ระหวางประเทศใหมีการดูงาน กอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรม หรือการประชุมระหวางประเทศ 

     การเบิกคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ

นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในหรือที่กําหนดไวแลวแตไมสามารถปฏิบัติไดตามใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา

สวนราชการเจาของงบประมาณ โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสมและประหยัด ภายในวงเงิน
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งบประมาณที่ ไดรับ โดยยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก โดยโครงการหรือหลักสูตร                   

การฝกอบรมท่ีสวนราชการเปนผูจัดหรือจัดรวมกับหนวยงานอื่นตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ

เจาของงบประมาณ เพื่อเบิกจายคาใชจาย ซึ่งควรพิจารณาอนุมัติเฉพาะผูที่ปฏิบัติหนาท่ีที่เกี่ยวของหรือ

เปนประโยชนตอสวนราชการนั้นตามจํานวนที่เห็นสมควรและใหพิจารณาในดานการเงินกอนดวย ทั้งนี้ 

การฝกอบรมบุคคคลภายนอกใหจัดไดเฉพาะการฝกอบรมในประเทศเทานั้น บุคคลที่จะเบิกจาย

คาใชจายในการฝกอบรม ไดแก 

      1) ประธานในพิธี เปด-ปด การฝกอบรม แขกผูมีเกียรติและผูติดตาม 

      2) เจาหนาที่ 

      3) วิทยากร  

      4) ผูเขารับการฝกอบรม 

      5) ผูสังเกตการณ 

     คาใชจายทั้งหมดสวนราชการผูจัดเปนผูเบิกจาย หากจะเบิกจายจากตนสังกัด

สวนราชการที่จัดฝกอบรมตองรองขอและสวนราชการตนสังกัดตกลงยินยอม 

     คาใชจายในการจัดฝกอบรมใหใชดุลพินิจเบิกจายไดเทาที่จายจริง โดยคํานึงถึง

ความจําเปน เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชนของทางราชการ ยกเวน คาสมนาคุณวิทยากร 

คาอาหาร คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตาท่ีกําหนดไว 

     ใหสวนราชการที่จัดการฝกอบรมเบิกคาใชจายในการฝกอบรมเบิกคาใชจายได

ดังตอไปนี้ 

      1) คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ฝกอบรม 

      2) คาใชจายในพิธีเปด-ปด การฝกอบรม 

      3) คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ 

      4) คาประกาศนียบัตร 

      5) คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ 

      6) คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม 

      7) คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

      8) คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม 

     รายจายตามขอ 1) – 8) ใหเบิกจายเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม

และประหยัด 

      9) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มติ ครม. จัดที่สถานท่ีราชการเบิกไดไมเกิน 

35 บาท/คน/มื้อ และสถานท่ีเอกชน ไมเกิน 50 บาท/คน/มื้อ 

      10) คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับการฝกอบรม ใหเบิกจายได

เทาที่จายจริง ไมเกินอัตราใบละ 300 บาท 
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      11) คาของสมนาคุณในการดูงานใหเบิกเบิกจายไดทาท่ีจายจริง แหงละ     

ไมเกิน 1,500 บาท 

      12) การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้ 

       12.1) หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร 

        (1) ชั่ ว โมงการฝกอบรมที่ มีลักษณะเปนการบรรยาย ใหจ าย           

คาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกิน 1 คน 

        (2) ชั่วโมงการฝกอบรมท่ีมีลักษณะเปนการอภิปรายหรือสัมมนา    

เปนคณะ ใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดไมเกิน 5 คน โดยรวมถึงผูดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนา       

ที่ทําหนาท่ีเชนเดียวกับวิทยากรดวย 

        (3) ชั่วโมงการฝกอบรมที่มีลักษณะเปนการแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ 

แบงกลุมอภิปลายหรือสัมมนาหรือแบงกลุมทํากิจกรรม ซึ่งไดกําหนดไวในโครงการหรือหลักสูตร       

การฝกอบรมและจําเปนตองมีวิทยากรประจํากลุมใหจายคาสมมนาคุณวิทยากรไดไมเกินกลุมละ 2 คน 

        (4) ช่ัวโมงการฝกอบรมใดมีวิทยากรเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวตาม 

(1) (2) หรือ (3) ใหเฉลี่ยจายคาสมนาคุณวิทยากรไมเกินจํานวนเงนิที่จายไดตามหลักเกณฑ 

        (5) เพื่อโยชนในการเบิกจายคาสมมนาคุณวิทยากร การนับชั่วโมง   

การฝกอบรมใหนับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรม โดยไมตองหักเวลาที่พักรับประทานอาหาร

วางและเครื่องด่ืม  ซึ่งแตละชั่วโมงการฝกอบรมตองมีกําหนดเวลาการฝกอบรมไมนอยกวา 50 นาที 

กรณีกําหนดเวลาการฝกอบรมไมถึง 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาทีใหเบิกจายไดก่ึงหนึ่ง 

       12.2)  อัตราคาสมนาคุณวิทยากร สามารถเบิกจายไดดังตารางท่ี 3 ดังนี้ 

 

ตารางที่ 11 อัตราคาสมมนาคณุวิทยากร 

 

ประเภทวิทยากร 
อัตราคาสมนาคุณ/ชั่วโมง 

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก 

วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐ 800 บาท 600 บาท 600 บาท 

วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐ 1,600 บาท 1,200 บาท 1,200 บาท 
 

    

        กรณี ท่ีจํ า เป นตองใช วิทยากรท่ีมี ความรู  ความสามารถและ

ประสบการณเปนพิเศษ เพื่อประโยชนในการฝกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนดจะใหวิทยากร

ไดรับคาสมนาคุณวิทยากรสูงกวาอัตราที่กําหนดตามตารางที่ 3 ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา
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สวนราชการเจาของงบประมาณ การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหใชแบบใบสําคญัรับเงินสําหรับวิทยากร 

(เอกสารหมายเลข 1 ภาคผนวก ข) 

      13)  คาอาหาร ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่มีการจัดอาหาร

ใหแกบุคคลใหสวนราชการผูจัดการฝกอบรมเบิกคาอาหารไดเทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราดังตารางที่ 12  

 

ตางรางท่ี 12 อัตราคาอาหารในการฝกอบรม (บาท : วัน : คน) 

 

ระดับการฝกอบรม 

การฝกอบรมในสถานท่ีของสวน

ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 

การฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน 

ในประเทศ ในตาง

ประ  

เทศ 

ในประเทศ 
ใน

ตางประเทศ 

จัดครบ

ทุกมื้อ 

จัดไมครบ

ทุกมื้อ 

จัดครบ

ทุกมื้อ 

จัดไมครบ

ทุกม้ือ 
 

1. การฝกอบรม

ขาราชการ ประเภท ก 

ไมเกิน

850 

ไมเกิน 600 ไมเกิน 

2,500 

ไมเกิน 

1,200 

ไมเกิน 

850 

ไมเกิน 

2,500 

2. การฝกอบรม

ขาราชการ ประเภท ข 

และการฝกอบรม

บุคคลภายนอก 

ไมเกิน

600 

ไมเกิน 400 ไมเกิน 

2,500 

ไมเกิน 

950 

ไมเกิน 

700 

ไมเกิน 

2,500 

 

      14)  คาเชาที่พัก ในโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือ

ออกคาเชาที่พักใหแกบุคคลเขารับการฝกอบรม ใหสวนราชการจัดการฝกอบรมเบิกคาเชาที่พักได      

เทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราคาเชาที่พัก ตามหลักเกณฑ ดังน้ี  

       14.1) การจัดที่ พักใหแกผูเขารับการฝกอบรม สําหรับการฝกอบรม

ขาราชการประเภท ข และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหพักรวมกันต้ังแต 2 คนข้ึนไป โดยใหพัก

หองพักคู เวนแตเปนกรณท่ีไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการ   

ที่จัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได 

       14.2) การจัดท่ีพักใหแกผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่ตําแหนงประเภท

อํานวยการระดับตน ตําแหนงประเภทวิชาระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ 

และตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน ระดับอาวุโส ใหพักรวมกันตั้งแต 2 คน
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ขึ้นไป โดยใหพักหองพักคู เวนแตเปนกรณีที่ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได 

หัวหนาสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได สวนผูสังเกตการณหรือเจาหนาที่

ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน ระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทาตําแหนงประเภทอํานวยการ

ระดับสูง ตําแหนงประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิและตําแหนงประเภททั่วไประดับ

ทักษะพิเศษจะจัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได 

       14.3) การจัดที่พักใหแกประธานในพิธีเปดหรือพิธีปดการฝกอบรม      

แขกผูมีเกียรติและผูติดตามหรือวิทยากร ใหพักหองพักคนเดียวหรือพักหองพักคูก็ได และเบิกจายคาเชา

ที่พักไดเทาที่จายจริง 

       อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศใหเบิกตามอัตราดังตารางที่ 

13 

 

ตารางที่ 13 อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ (บาท : วัน : คน) 

 

ระดับการฝกอบรม คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู 

1. การฝกอบรมขาราชการ

ประเภท ก 
ไมเกิน 2,400 บาท ไมเกิน 1,300 บาท 

2. การฝกอบรมขาราชการ

ประเภท ข และการฝกอบรม

บุคคลภายนอก 

ไมเกิน 1,450 บาท ไมเกิน 900 บาท 

หมายเหตุ : คาเชาหองพักคนเดียว หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักหนึ่งหองที่สถานท่ีพักแรม

เรียกเก็บ กรณผีูเชาเขาพักเพยีงคนเดยีว 

    คาเชาหองพักคู หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บ กรณี

ผูเชาเขารวมกันตั้งแต 2 คน ขึ้นไป 
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       อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศใหเบิกตามอัตราดัง

ตารางที่ 14 

 

ตารางที ่ 14 อัตราคาเชาท่ีพักในการฝกอบรมในตางประเทศ (บาท : วัน : คน) 

 

ระดับการ

ฝกอบรม 

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 

พักคนเดียว พักคู พักคนเดียว พักคู พักคนเดียว พักคู 

1. การ

ฝกอบรม

ขาราชการ

ประเภท ก 

ไมเกิน 

8,000 

ไมเกิน 

5,600 

ไมเกิน 

5,600 

ไมเกิน 

3,900 

ไมเกิน 

3,600 

ไมเกิน 

2,500 

2. การ

ฝกอบรม

ขาราชการ

ประเภท ข 

และการ

ฝกอบรม

บุคคลภายนอก 

ไมเกิน 

6,000 

ไมเกิน 

4,200 

ไมเกิน 

4,000 

ไมเกิน 

2,800 

ไมเกิน 

2,400 

ไมเกิน 

1,700 

 

      15)  คายานพาหนะ การจัดการฝกอบรมที่สวนราชการจัดการฝกอบรม    

จัดยานพาหนะใหหรือรับผิดชอบคายานพาหนะใหสวนราชการดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

       15.1) กรณีใชยานพาหนะของสวนราชการที่จัดการฝกอบรมหรือกรณยีืม

ยานพาหนะจากสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน ใหเบิกจายคาเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง 

       15.2) กรณีใชยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะ ใหจัด

ยานพาหนะตามระดับของการฝกอบรมตามสิทธิของขาราชการตามพระราชพฤษฎีกาคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้ 

        (1) การฝกอบรมขาราชการประเภท  ก ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ

ของขาราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง เวนแตกรณีเดินทางโดยเครื่องบินใหใชช้ันธุรกิจ แตถา

ไมสามารถเดินทางโดยชั้นธุรกิจไดใหเดินทางโดยชั้นหนึ่ง 

        (2) การฝกอบรมขาราชการประเภท ข ใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ

ของขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับชํานาญงาน 
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        (3) การฝกอบรมบุ คคลภายนอกใหจัดยานพาหนะตามสิทธิ         

ของขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

       15.3) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยูในทองที่เดียวกับสถานที่จัดการฝกอบรม 

สวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมจะเบิกจายเงินคาพาหนะรับจางไป-กลับ ใหแกวิทยากรแทนการจัดรถ

รับสงวิทยากรไดโดยใหใชแบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร เปนหลักฐานการจาย  

     คาใชจายในการฝกอบรม ยกเวน ไมตองปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ (หนังสือที่ กค 

(กวพ) 0421.3/ว193 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2552) ไดแก คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม  และคาเชาที่พัก 

สวนคาใชจายอ่ืน ๆ ที่ไมไดรับการยกเวน ตองปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจางดําเนินการ    

โดยเจาหนาที่พัสดุผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุไปยังผูมีอํ านาจอนุมั ติ เชน คา วัสดุตาง ๆ ที่ ใช               

ในการฝกอบรม คาถายเอกสาร คาวัสดุในพิธีเปด-ปด  คาตกแตงสถานท่ี  คาเชาอุปกรณ และคาเหมา

ยานพาหนะ เปนตน 

     การจัดการฝกอบรมที่สวนราชการที่จัดการฝกอบรมไมจัดอาหาร ท่ีพัก หรือ

ยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดใหบางสวนใหสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจายทั้งหมดหรือ

สวนท่ีขาดให  แตถ าผู เข ารับการฝกอบรมเปนบุคลากรของรัฐให เบิกจายจากตนสังกัด ทั้ งนี้              

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ยกเวน 

     1) คาเชาที่พัก ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราขอ 14) 

     2) คาเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ใหคํานวณเวลาเพ่ือเบิกจายเบ้ียเลี้ยงเดินทาง       

โดยใหนับตั้งแตเวลาท่ีเดินทางออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่ปกิบัติราชการตามปกต ิจนกลับถึงสถานที่

อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ แลวแตกรณี โดยใหนับ 24 ชั่วโมง เปน 1 วัน หากไมถึง 24 

ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมง สวนท่ีไมถึง 24 ชั่วโมงหรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้นเกินกวา 12 ชั่วโมง ใหถือเปน 

1 วัน แลวนําจํานวนวันทั้งหมดมาคูณกับอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ในกรณีที่ผูจัดฝกอบรมจัดอาหาร   

บางมื้อในระหวางการฝกอบรมใหหักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณไดในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ย

เลี้ยงเดินทางตอวัน 

    การจัดการฝกอบรมบุคคลภายนอก ถาสวนราชการที่จัดฝกอบรมไมจัดอาหาร 

ที่พักหรือยานพาหนะใหทั้งหมดหรือจัดใหบางสวน ใหสวนราชการท่ีจัดการฝกอบรมเบิกจายคาใชจาย

ใหแกผูเขารับการฝกอบรมที่เปนบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑที่กําหนดไว และใหสวนราชการท่ีจัดการ

ฝกอบรมเบิกจายคาใชจายทั้งหมดหรือสวนท่ีขาดใหแกผูเขารับการฝกอบรมที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐ

โดยใชแบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการฝกอบรมบุคคลภายนอก (เอกสารหมายเลข 2 ภาคผนวก ข) 

ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

     1) คาอาหาร 

       1.1) การฝกอบรมที่จัดอาหารให 2 มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารในลักษณะ

เหมาจายไดไมเกินคนละ 80 บาท ตอวัน 
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       1.2) การฝกอบรมที่จัดอาหารไห 1 มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารในลักษณะ

เหมาจายไดไมเกินคนละ 160 บาท ตอวัน 

       1.3) การฝกอบรทที่ไมจัดอาหารใหทั้ง 3 มื้อ ใหเบิกจายคาอาหารใน

ลักษณะเหมาจายไดไมเกินคนละ 240 บาท ตอวัน 

     2) คาเชาที่พัก ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไมเกินคนละ 500 บาทตอวัน 

      3) คาพาหนะเดินทาง ใหเบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนง

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

     กรณีสวนราชการที่จัดการฝกอบรมประสงคจะจางจัดฝกอบรมในโครงการหรือ

หลักสูตรการฝกอบรมไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหดําเนินการไดตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายตาม

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและประชุมระหวางประเทศ และ

ถาใชเครื่องบินโดยสารเปนยานพาหนะในการเดินทางไปฝกอบรมในตางประเทศใหปฏิบัติตามมติ

คณะรัฐมนตรีและหนังสอืกระทรวงการคลังที่กําหนดในเรื่องดังกลาว 

     2.2 คาใชจายในการจัดงาน  

      คาใชจายในการจัดงานตองเปนการจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจ

หรือตามนโยบายของทางราชการใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาใชจาย                      

ในการจัดงานไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปนเหมาะสม และประหยัด 

    กรณีที่สวนราชการที่จัดงานจัดหรือไมจัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะ ใหแก

ประธานในพิธี แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม เจาหนาท่ีหรือผูเขารวมงานหรือมีความประสงคจะจาง

ดําเนินการใหเบิกจายตามคาใชจายในการฝกอบรมมาใชบังคับ  

  นอกจากการเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราการเบื้องตนแลว การเบิกคาใชจาย     

ในการอบรมและจัดงานในมหาวิทยาลัยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวย 

หลักเกณฑและอัตราคาใชสอยโดยใชเงินรายได พ.ศ. 2560 และฉบับท่ี 2)  

   1) คาใชจ ายในการจัดงานตาง ๆ เชน งานวันสถาปนามหาวิทยาลัย หรือ          

งานประเพณีตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เบิกจายตามท่ีจายจริง ดังนี้ 

     1.1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คนละไมเกิน 50 บาท/มื้อ 

  1.2) คาอาหาร คนละไมเกิน 200 บาท/ม้ือ 

  2) คาพานพุมดอกไม พานประดับพุมดอกไม พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม

พวงมาลัย ชอดอกไม กระเชาดอกไม หรือพวงมาลาสําหรับวางอนุสาวรีย หรือใชในการจัดงาน การจัด

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตาง ๆ ใหเบิกจายไดเทาที่จริงจริงตามความจําเปน เหมาะสม 

ประหยัด และเพื่อประโยชนของทางราชการ 
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    3) ค า ใช จ ายค าอาหารในการ จัด โครงการสัมมนาให นํ าหลัก เกณ ฑ ของ

กระทรวงการคลังมาใชบังคับโดยอนุโลม สวนคาอาหารวางและเครื่องดื่มใหเบิกจายไดไมเกินคนละ 100 

บาท/มื้อ 

    4) คาโลใบประกาศเกียรติคุณ คากรอบใบประกาศเกียรติคุณสําหรับผูเขาประกวด

หรือแขงขัน หรือผูเยี่ยมชมหนวยงาน หรือผูที่ใหความชวยเหลือหนวยงาน หรือใบประกาศเกียรติคุณ

สําหรับผูที่ไดรับยกยองจากทางหนวยงานใหเบิกจายตามที่จายจริงไมเกินชิ้นละ 1,500 บาท 

    5) เงินรางวัล หรือคาของรางวัลสําหรับกิจกรรมตาง ๆ เบิกจายตามที่จายจรงิ ดังนี้ 

     5.1) รางวัลที่ 1 ไมเกิน 10,000 บาท 

     5.2) รางวัลที่ 2 ไมเกิน 7,000 บาท 

     5.3) รางวัลที่ 3 ไมเกิน 4,000 บาท 

     5.4) รางวัลชมเชยไมเกิน 2,000 บาท 

    6) คาใชจายในการสนับสนุน หรือสมทบการจัดกิจกรรม หรือจัดงานหรือโครงการ

รวมกับหนวยงานภายในหรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ใหเบิกจายตามที่จายจริง ไมเกิน 

100,000 บาท เวนแตมีเหตุผลจําเปนใหเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ       

แลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

    7) การเบิกจายคาของที่ระลึก กรณีผูมาเยี่ยมชมกิจการ เจรจา หรือทํางานรวมกับ

มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานและมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานไปเย่ียมชมกิจการเจรจาหรือทํางานรวมกับ

หนวยงานอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย ใหเบิกจายตามที่จายจริง ไมเกินชิ้นละ 5,000 บาท 

    8) คาใชจายในการจัดงานแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันสําคัญของชาติหรือถวาย

เงนิแดพระบรมวงศานุวงศใหขออนุมัติอธิการบดีเปนกรณี ๆ ไป 

    9) คาบัตรหรือคาธรรมเนียมเขาเย่ียมชมสถานท่ีที่ใชในโครงการฝกอบรมใหเบิกจาย

ตามท่ีจายจรงิ 

  การเบิกคาตอบแทนในการจัดงานโดยใชเงินรายได มีวีธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ (ระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวย หลักเกณฑและอัตราคาการเบิกจายเงินคาตอบแทนโดยใชเงินรายได 

พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2) 

    1) คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดหรือแขงขันในกิจกรรมหรือ

โครงการของมหาวิทยาลัย สามารถเบิกจายไดดงัตารางที่ 15 ดังนี้ 
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ตารางที่ 15 คาตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดหรือแขงขันในกิจกรรมหรือ

โครงการของมหาวิทยาลัย 

 

ประเภทกรรมการ อัตราไมเกิน (บาท)/คน/วัน/โครงการ/กิจกรรม 

1.  บุคลากรของมหาวิทยาลัย 2,000 

2.  บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 5,000 

 

   3) คาปจจัยหรอืคาตอบแทนที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมทางศาสนา เบิกไดตามตารางที่ 

16 ดังนี ้

 

ตารางท่ี 16 คาปจจัยหรือคาตอบแทนท่ีเก่ียวของกับพิธีกรรมทางศาสนา 

 

ประเภทกรรมการ อัตราไมเกิน (บาท)/โครงการ/กิจกรรม 

1.  ระดับมหาวิทยาลัย ตามทีจ่ายจริง 50,000 

2.  ระดับหนวยงาน ตามที่จายจริง 30,000 

  

   4) คาตอบแทนการแสดงในการจัดงานหรือประเพณีตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยให

เบิกจาย ดังนี้ 

   4.1)  วงดุริยางค หรือวงดนตร ี     ไมเกิน  5,000 บาทตอวง 

   4.2)  ชุดการแสดง                    ไมเกิน  5,000 บาทตอชุดการแสดง 

    5)  คาตอบแทนบุคคลภายนอกที่ชวยปฏิบัติงานในการจัดประชุมภายนอก

มหาวิทยาลัยใหเบิกจายในอัตราไมเกิน 100 บาท/คน/วัน 

   6)  คาตอบแทนสื่อมวลชนท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเชิญมางานประชาสัมพันธ

มีกิจกรรมการแถลงขาว ในอัตรา 300 บาทตอคน 

   7) คาตอบแทนพนักงานขับรถยนตใหเบิกจาย ดังน้ี 

     7.1) การปฏิบัติงานหรือการเดินทางไปราชการในเวลาราชการในเขตพื้นที่

อําเภอกันทรวิชัยและอําเภอเมืองมหาสารคามใหถือเปนการปฏิบัติงานปกติหามเบิกคาตอบแทน กณี

การป ฏิบั ติ งานนอกเวลาราชการปกติ ให เบิ กจ ายค าตอบแทนตามหลั ก เกณ ฑ และ อัต รา                                 

ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

   7.2) การเดินทางไปราชการที่นอกเหนือจาก (1) ใหไดรับคาตอบแทน ดังนี้ 

      (1)  รถบัส/มินิบัส  วันละ 400 บาท/คน 
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   (2) รถตูและรถประเภทอ่ืน วันละ 300 บาท/คน 

  7.3)  การเดินทางไปราชการไมครบ 12 ชั่วโมงใหไดรับคาตอบแทน ดังน้ี 

      (1)  รถบัส/มินิบัส                      วันละ 200 บาท/คน 

   (2)  รถตูและรถประเภทอ่ืน          วันละ 150 บาท/คน 

  3. การเบิกจายคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

   นิสิตที่มีสิทธิเบิกคาใชจาย ไดแก นิสิตระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญาโท 

ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   การจัดโครงการหรือการจัดกิจกรรมของนิสิตหรือการจัดรวมกับคณะมหาวิทยาลัยอ่ืน

รัฐวิสาหกิจหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเอกชน ตองไดรบัอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน

จัดโครงการหรือกิจกรรม 

   การเดินทางไปจัดอบรม การเขารับการอบรม หรือการเดินทางไปดูงานในประเทศหรือ

ตางประเทศตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมายภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับ                

การจัดสรร 

   การขออนุมัติระยะเวลาในการเดินทางลวงหนาหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นตองไดรับ

การอนุมัตจิากอธิการบดีหรือผูที่ไดรบัมอบหมายกอนการเดินทาง 

   การเบิกคาใชจายในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม การจัดโครงการ                  

การจัดงานของนิสิตใหเบิกคาใชจายจากงบประมาณเงินรายได งบเงินอุดหนุนหรืองบรายจายอื่น กรณี        

ที่นิสิตไดรับความชวยเหลือคาใชจายทั้งหมดจากหนวยงานอื่นใหงดเบิกคาใชจาย สวนกรณีที่นิสิตไดรับ

ความชวยเหลือคาใชจายบางสวนใหเบิกจายคาใชจายสมทบเฉพาะที่ขาดเทาท่ีจายจริง แตเม่ือรวมกัน

แลวจะตองไมเกินสิทธิท่ีพึงไดรับตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายที่กําหนดไว 

   การซื้อ การจาง การเชา ที่เกี่ยวของกับการจัดโครงการ การจัดกิจกรรม หรือการจัด

งานของนิสิตใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ 

    การเบิกคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มีวิธีการเบิกปฏิบัติงาน ดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามวาดวย หลักเกณฑและ

อัตราคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2558) 

    3.1 คาสมนาคุณวิทยากร ผูบรรยาย หรือฝกปฏิบัติในการจัดกิจกรรม อบรมหรือจัด

โครงการหรือจัดงานสําหรับนิสิตการนับชั่วโมงใหนับ 60 นาที เปน 1 ชั่วโมง ถาไมถึง 60 นาที หรือเกิน 

60 นาที สวนที่เกินไมนอยกวา 50 นาทีใหถือเปน 1 ชั่วโมง แตถานับไมนอยกวา 25 นาทีแตไมถึง 50 

นาที เบิกได ครึ่งช่ัวโมง (1.การบรรยายหากในชวงเวลาเดียวกันวิทยากรหลายคน  2. การฝกปฏิบัติ 

อภิปราย สัมมนาเปนคณะ ไมเกิน 5 คน แบงกลุม ไมเกินกลุมละ 2 คน  3. หากเกินที่กําหนดใหเฉลี่ย

จายคาตอบแทนตามจํานวนวิทยากร) 
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    3.2 คาตอบแทนผูนําออกกําลังกาย อัตราเทาที่จายจริงไมเกินครั้งละ 1 ชม คนละ 

300 บาท สัปดาหละ 3 วัน รวมแลวไมเกินเดือนละ 3,600 บาท 

    3.3 คาอาหารสําหรับวิทยากร ผูบรรยาย หรือ ฝกปฏิบัติ คนละ 300 บาท/วัน 

    3.4 คาเครื่องดื่มและอาหารวางสําหรับวิทยากร ผูบรรยาย หรือฝกปฏิบัติ คนละ 

100 บาท/มื้อ 

    3.5 คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ประชุม สัมมนา เสนอผลงานทางวิชาการ หรือ

บริการวิชาการ คาสมัครสอบเพื่อวัดความรู คาลงทะเบียนเรียนภาษาตางประเทศ คาสมัครแขงขัน             

ทางวิชาการ คาลงทะเบียนเรียนแลวเทียบโอนหนวยกิจ อัตราเบิกจายตามท่ีหนวยงานเรียกเก็บ 

    3.6 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยอ่ืนที่มาเยี่ยม

เยือน ชมกิจการ การใหความชวยเหลือหรือทํางานรวมกับนิสิตมหาวิทยาลัยรวมทั้ งบุคลากร                     

ของมหาวิทยาลัย คนละ 200 บาท/วัน 

    3.7 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับนิสิตจัดโครงการ จัดกิจกรรม                

จัดงานภายในมหาวิทยาลัย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คนละ 30 บาท/มื้อ คาอาหาร คนละ 100 

บาท/มื้อ 

    3.8 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับนิสิตจัดโครงการ จัดกิจกรรม                

จัดงานภายนอกมหาวิทยาลัย คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คนละ 60 บาท/มื้อ คาอาหาร คนละ 200 

บาท/มื้อ 

    3.9 คาเชาที่พักสําหรับนิสิตภายในประเทศใหเบิกจายเทาที่จายจริงไมเกินอัตรา 

ดังนี้ 

     3.9.1 คาเชาที่พัก อัตราเบิกจาย พักเดี่ยว 1,450 บาท/วัน พักคู คนละ 900 

บาท/วัน 

     3.9.2 คาที่พักเหมาจาย คนละ 300 บาท/วัน  

     3.9.3 เดินทางเปนหมูคณะตองพักคู โดยการเดินทางไปราชการใหเลือกเบิก

ระหวางคาเชาที่พักเทาที่จายจริงและที่พักเหมาจาย ท้ังนี้จะเบิกทั้ง 2 อยางในครั้งเดียวกันไมได  กรณี

เดินทางไปราชการในทองท่ีที่มีคาครองชีพสูง หรือแหลงทองเท่ียวใหเบิกจายตามที่กระทรวงการคลัง

กําหนด (สามารถเบิกเพิ่มไดอีก 25% จากอัตราที่เบิกไดตามระเบียบใหเปนไปตามประกาศรายชื่อ

จังหวัดที่มีอัตราคาครองชีพสูงหรือแหลงทองเที่ยวที่มหาวิทยาลัยกําหนด) 

    3.10 คาท่ีพักสําหรับวิทยากร ผูบรรยายหรือผูนําฝกปฏิบัติ อัตราเบิกจายตามท่ีจาย

จริงไมเกิน 2,400 บาท 

    3.11 คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของนิสิตในราชอาณาจักรและ

ตางประเทศชั่วคราว  (การนับเวลาในการเดินทางไปราชการของนิสิตใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง

กําหนด คือ กรณีพักแรม 24 ชม.เปน 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมง นับเปน 1 วัน กรณีไมพักแรมเศษเกิน 
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12 ชัว่โมง เปน 1 วัน เกิน 6 ชั่วโมงนับเปนครึ่งวัน กรณีเดินทางลวงหนาและไมเดินทางกลับเนื่องจากลา

กิจ/พักผอน ใหนับเริ่มปฏิบัติราชการและสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ ) ขั้นต่ําตามกระทรวงการคลัง

กําหนด คอื คนละ 240 บาท/วัน 

    3.12 คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของนิสิต ใหรวมถึงคาเชายานพาหนะ           

คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ เดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง ใหเบิกจายตามอัตรา            

คาโดยสาร หรือ กรณีมีความจําเปนเรงดวนสามารถขออนุมัติเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินโดยสาร

ชั้นประหยัด การเบิกจายคายานพาหนะสวนตัวไปราชการ มีอัตราดังนี้ 

     3.12.1 รถยนตสวนบุคคล กม.ละ 4 บาท    

     3.12.2 รถจักรยายนต กม.ละ 2 บาท  (ผูเดินทางไปราชการตามขอ 12 (2)           

จะขอเรียกรองให มหาวิทยาลัยมหาสารคามจายเงินใหนอกจากเงินตามวรรคสามอีกไมได ทั้งนี้                 

ไมวาจะเปนกรณีใดๆ) 

     ในกรณีที่มีคําพิพากษาใหมหาวิทยาลัยมหาสารคามตองรับผิดหรือรวมรับผิด         

ในคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากอุบัติเหตุ เพราะการใชยานพาหนะสวนตัวไปราชการผู เดินทาง                  

ไปราชการซึ่งเปนเจาของผูครอบครองหรือผูขับจะตองเขามาเปนผูชดใชแทน หรือชดใชคืนมหาวิทยาลัย

มหาสารคามแลวแตกรณ ี

     ผูเดินทางรวมกับนิสิต ใหเบิกจายตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหวางประเทศ หรือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทนปฏิบัติงาน          

นอกเวลาราชการ แลวแตกรณี 

    3.13  คาประกันอุบัติเหตุของนิสิตในกรณีที่จัดกิจกรรม การจัดงานหรอืจัดโครงการ

ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ไมเกินคนละ 50 บาท /กิจกรรม/จัดงาน/โครงการ 

    3.14 คณะหนวยงานที่ไดรับอนุมัติใหจัดโครงการหรือจัดงานหรือไดรับอนุมติ            

ให เดินทางไป ราชการต างป ระเทศชั่ วคราว  คา ใชจ ายที่ เ ก่ียวของให เบิกจายตามระเบี ยบ                               

ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

    3.15 การจายเงินสนับสนุนสมทบการจัดกิจกรรม หรือจัดงาน หรือโครงการรวมกับ

หนวยงานอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย ตามอัตราที่หนวยงานเรียกเก็บ 

    3.16 คาเครื่องชุดกีฬา สําหรับใชในการแขงขัน ชุดละ 2000/คน 

    3.17 ชุดวอรมสําหรับนักกีฬา ผูฝกสอน ผูควบคุมนักกีฬา ชุดละ 2000/คน 

    3.18 คาสมัครเขาแขงขันกีฬาที่อธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอนุมัติ                   

ใหเขาแขงขัน  ประเภททีม  ทีมละ 5000 บาท ประเภทเดี่ยว คนละ 2000 บาท 

    3.19 เงินสนับสนุนในการแขงขันภายในประเทศ 

     3.19.1 ประเภทเดี่ยว คนละ 2000 บาท  
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     3.19.2 ประเภทกลุมไมเกิน 5 คน กลุมละ 5000 บาท 

     3.19.3 ประเภทกลุมจํานวนเงิน 5 คน  

      1) คนที่ 1-5 ไดรบัเงิน คนละ1000 บาท 

      2) คนที่ 6 เปนตนไป ไดรับเงิน คนละ 500 บาท 

    3.20 เงินสนับสนุนในการแขงขันตางประเทศ คนละ  5,000 บาท 

    3.21 เงินรางวัลหรือคาของรางวัลที่จัดใหมีการประกวดแขงขัน 

     3.21.1 รางวัลที่ 1 อัตรา 4,000 บาท 

     3.21.2 รางวัลที่ 2 อัตรา 3,000 บาท 

     3.21.3 รางวัลที่ 3 อัตรา 2,000 บาท 

     3.21.4 รางวัลชมเชย อัตรา 1,000 บาท 

    3.22 เงินรางวัลสําหรับนิสิตที่สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย อัตรา 10,000 บาท 

/คน 

    3.23 คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน 5,000 บาท/คน/โครงการ 

    3.24 เงินปลอบขวัญกรณีเกิดอุบัติเหตุในการแขงขัน 5,000 บาท/คน 

    3.25 คาวงดุริยางคในงานสถาปนา หรืองานพิธีการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 5,000 

บาท/วัน 

    3.26 คาจัดการแสดงในโครงการหรือกิจกรรม ครั้งละ 5,000บาท/ชุดการแสดง 

    3.27 คาแสดงดนตรีในโครงการหรือกิจกรรม 5,000บาท/วัน 

    3.28 คาปจจัยถวายพระสงฆในงานพิธีการตาง ๆ 500 บาท/รูป 

    3.29 คาตอบแทนผูนําประกอบพิธีพราหมณในงานพิธีตาง ๆ 1,500 บาท/คน 

    3.30 คาตอบแทนครูชางในพิธีครอบครู อัตราเบิกจายตามที่จายจริง 

    3.31 คาตอบแทนผูนําประกอบพิธีทางศาสนาในงานพิธีการตาง ๆ 200บาท/ครั้ง 

    3.32 คาตอบแทนพิธีกร 500 บาท/วัน 

    3.33 คาตอบแทนนักเรียน และนิสิตชวยปฏิบัติงาน ตามที่กระทรวงการคลัง

กําหนด  ในการจางนักเรียน นักศึกษา มาชวยปฏิบัติงานราชการในชวงปดภาคเรียนในวันทําการหรือ

วันหยุดราชการใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาจางไดตามความจําเปน เหมาะสมและเพื่อประโยชน   

ของทางราชการ ในการจางใหเบิกจายคาตอบแทนไดในอัตราดังนี้ 

     3.33.1 กรณีปฏิบัติงานไมนอยวา 7 ชั่วโมงตอวัน โดยไมรวมเวลาหยุดพัก            

ใหไดรับคาตอบแทนในอัตราไมเกินวันละ 300 บาทตอคน 

     3.33.2 กรณีปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 ชั่วโมงครึ่งตอวัน ใหไดรับคาตอบแทน           

ในอัตราไมเกิน 150 บาท/คน 

    3.34 คาธรรมเนียมหรือคาบัตรเขาชมสถานที่ศึกษาดูงาน คนละ 100 บาท/ครั้ง 
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    3.35 คาตัดชุดพิธีการของกรรมการองคการนิสิต สภานิสิตมหาวิทยาลัย และ

สโมสรนิสิต ทังนี้ ตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 1,500บาท/คน/วาระ 

    3.36 การประชุมกรรมการองคการนิสิต สภานิสิตมหาวิทยาลัย และสโมสรนิสิต  

สามารถเบกิคาอาหารไดวันละ 100 บาท คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  35 บาท/มื้อ 

  4.  การเบิกจายทุนอุดหนุนงานวิจัย 

   งานวิจัย หมายถึง การศึกษา การคนควา สํารวจ วิเคราะหหรือทดลองเพื่อใหไดขอมูล

ความรูใหม และการคนพบในทุกสาขาวิทยาการ และใหหมายความรวมถึง การประดิษฐคิดคน

นวัตกรรมงานสรางสรรค 

   การเบิกจายทุนอุดหนุนงานวิจัย สามารถเบิกใหกับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัย

มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังน้ี (ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยการบริหารงานวิจัย พ.ศ. 2561) 

   4.1 ผูรับเงินอุดหนุนงานวิจัย ตองมีคุณสมบัติตามประกาศการใหทุนอุดหนุนงานวิจัย

มหาวิทยาลัยกําหนด และตองมีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

    1) บุคลากรที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยที่ เปนหัวหนาโครงการวิจัยจะตองมี

คุณสมบัติไมต่ํากวาปริญญาตรี หรือเปนบุคคลที่หัวหนาหนวยงานและคณะกรรมการพิจารณาแลววา             

มีคุณสมบัติเพียงพอ 

    2) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ตองผานการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธแลว และไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัย 

    3) หัวหนาโครงการตองไมเปนผูที่อยูระหวางการติดคางรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

หรือถูกระงับการใหทุน 

   4.2 การจัดทํางบประมาณ ประกอบดวยงบประมาณในการบริหารงานวิจัย ดังนี ้

    1) คาจางชั่วคราว 

     1.1) คนงาน ลูกจางชั่วคราวรายวัน และนิสิตชวยงาน ใหตั้งงบประมาณจางตาม

อัตราคาแรงข้ันต่ํา 

     1.2) ผูชวยนักวิจัย ใหจางไดตามวุฒิการศกึษา 

    2) คาตอบแทนนักวิจัยใหต้ังงบประมาณไดไมเกิน รอยละ 20 ของงบประมาณ

โครงการ 

    3) คาใชสอย ใหตั้งงบประมาณตามรายละเอียดของแผนการดําเนินงาน 

    4) คาวัสด ุใหตั้งงบประมาณตามรายละเอียดของแผนการดําเนินงาน 

    5) คาครุภัณฑ ใหตั้งไดเฉพาะกรณีที่จําเปน ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดซื้อแลวใหดําเนินการ

ลงทะเบียนไวกับหนวยงานดวย 

    6) คาใชจายอื่น ๆ (ถามี) 
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   4.3 การเบิกจายเงินอุดหนุนงานวิจัย อาจแบงเปน 3 งวด โดยมีเงื่อนไขและกําหนด

สัดสวนใหเหมาะสม ดังน้ี 

    1) งวดที่ 1 ใหเบิกจายไดไมเกินรอยละ 60 ของงบประมาณโครงการ หลังลงนาม

สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 

    2 ) งวด ท่ี  2  ให เบิ กจ า ย ไม เกิ น ร อย ละ  30  ข อ งงบ ป ระม าณ โค รงก าร                              

เมื่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย และรางบทความ

วิจัยสําหรับการตีพิมพเผนแพ (manuscript) ที่สงไปยังวารสารแลว 

    3) งวดท่ี 3 ใหเบิกจายไมเกินรอยละ 10 เมื่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย

เห็นชอบรายงานฉบับสมบูรณและมีผลงานเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยหรือ

เงื่อนไขของสัญญาการรับเงินอุดหนนุวิจัย 

   4.4 การรายงานผลงานวิจัยและรายงานการเงิน ใหผูรับทุนอุดหนุนงานวิจัยสงรายงาน

ฉบับสมบูรณและรายงานการเงนิ รวมทั้งเก็บหลักฐานการใชจายเพื่อการตรวจสอบ 

   4.5 หลักเกณฑการเบิกจายทุนวิจัย ประกอบดวย 

    1) โครงการวิจัยผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารงานวิจัย

และคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

    2) ผานการประกาศรายชื่อโครงการที่ไดรบัความเห็นชอบ 

    3) ผานการทําสัญญารบัทุนท่ีหนวยงาน 

   4.6 อธิการบดีหรือผูรับมอบหมายท่ีรับผิดชอบกํากับดูแลงานดานวิจัยเปนผูลงนาม

อนุมัติการเบิกจายเงินตามสัญญา สวนกรณีงบประมาณของหนวยงาน ใหหัวหนาหนวยงานหรือผูรับ

มอบอํานาจจากหัวหนาหนวยงานเปนผูพิจารณาอนุมัติการเบิกจายเงินตามสัญญา 

   4.7 การจัดซื้อจัดจางพัสดุในงานวิจัย 

    เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการใหบริการ

ทางวิชาการของหนวยงานของรัฐมีความชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยใหปฏิบัติตาม               

คําวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 

0405.2/ว122 เรื่อง ซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางพัสดุเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาหรือการใหบริการทางวิชาการ ดังนี้ 

     1) กรณีที่นักวิจัยไดรับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหนวยงานผูใหทุนโดยตรง 

หรือผานหนวยงานตนสังกัดโดยมีความประสงคใหนักวิจัยโดยตรง การจัดซื้อจัดจางพัสดุเพื่อใชในการ

วิจัยดังกลาวมิใชกรณีที่หนวยงานของรัฐเปนผูจัดซื้อจัดจาง จึงมิตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติ             

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

     2) กรณีที่หนวยงานของรัฐเปนผูทําการวิจัยเองหรือรับจางทําการวิจัย หรือ              

เปนผูใหบริการทางวิชาการ ซึ่งตองมีการจัดซื้อจัดจางพัสดุเพื่อนํามาใชในการวิจัยและพัฒนา หรือ             
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เพื่อการใหบริการทางวิชาการเปนกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จึงตอง

ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 

  5. วิธีการปฏิบัติงานการเบิกจายคาสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

   การเบิกจายคาสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีวิธีการปฏิบัติดังนี้ (ระเบียบมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม วาดวยเรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 

2561) 

    5.1 การตั้งงบประมาณเพื่อจายคาสอนใหดําเนินการ ดังนี้ 

     5.1.1  คณะ/หนวยงาน สามารถออกประกาศ วิธีการเบิกจายเงินคาสอนและ

อัตราคาสอนตามวงเงินที่มีอยูจริง แตไมเกินอัตราตามตารางท่ี 17 

     5.1.2  กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ตั้งงบประมาณเพื่อจายคาสอนไดไมเกินรอยละ 30 

ของคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษากลุมวิชาศึกษาทั่วๆ ที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยหลังจาก

หักตามหลักเกณฑมหาวิทยาลัยแลวและใหปรบัวงเงินตามรายรับจริงที่ตรวจสอบแลว 

    5.2  การกําหนดภาระงานสอนข้ันต่ําใหดําเนินการ ดังน้ี 

     5.2.1  กลุมผูสอนที่ไมไดทําหนาที่ผูบริหาร ภาระงานสอนข้ันต่ําตอสัปดาห            

ที่จะสามารถเบิกคาสอนได  คือ ตั้งแตชั่วโมงท่ี 11 ขึ้นไป แตไมเกินชั่วโมงที่ 25  

     5.2.2  กลุมผูสอนที่ทํ าหนา ท่ีผูบริหาร ภาระงานสอนขั้นต่ํ าตอสัปดาห                   

ที่จะสามารถเบิกคาสอนได  คือ ตั้งแตชั่วโมงท่ี 7 ขึ้นไป  แตไมเกินชั่วโมงที่ 21 

     5.2.3  กรณีประธานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร ภาระงานสอนข้ันต่ํา          

ตอสัปดาหที่จะสามารถเบิกจายเงินคาสอนได คือ ตั้งแต ช่ัวโมงที่ 7 ขึ้นไป แตไมเกินชั่วโมงที่ 21             

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวาเปนผูที่รับผิดชอบบริหาร ปรับปรุง แกไข

หลักสตูรจริงเปนรายๆ ไป 

     5.2.4  กลุมผูสอนในภาคฤดูรอน เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะแลวสามารถเบิกจายเงนิคาสอนไดตั้งแตชั่วโมงที่ 1 ขึ้นไป แตไมเกินชั่วโมงที่ 16 ตอสัปดาห 

     5.2.5  หลักสูตรที่ จัดการเรียนการสอน วันเสา-อาทิตย  หรือหลักสูตร                       

ที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับความเห็นขอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะแลว สามารถเบิกจายเงินคาสอนไดตั้งแต ชั่วโมงท่ี 1 ขึ้นไป และไมเกินอัตราตามตารางที่ 17 

     5.2.6  รายวิชาปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงปฏิบัติการ คิดเปน 1 ชั่วโมงทฤษฏี  

     5.2.7  รายวิชาปฏิบัติที่คิด 1 ชั่วโมงปฏิบัติการ เปน 1 ชั่วโมงทฤษฎีได                 

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะกอน 

     5.2.8  รายวิชาที่เปนการฝกประสบการณภาคสนามหรือการฝกงาน 3 ชั่วโมง

ภาคสนามหรือฝกงาน คิดเปน 1 ชั่วโมงทฤษฏี  
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     5.2.9  กลุมผูสอนวิชาศึกษาทั่วไปท่ีเปนอาจารยสังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

ภาระงานขั้นต่ําตอสัปดาหที่จะสามารถเบิกคาสอนได คือ ตั้งแตชั่วโมงท่ี 15 แตไมเกินชั่วโมงท่ี 25 

     5.2.10  กลุมผูสอนท่ีเปนอาจารยพิเศษในรายวิชาศึกษาทั่วไป สามารถเบิก         

คาสอนไดตั้งแตช่ัวโมงที่ 1 ขึ้นไป 

     5.2.11 การนับภาระงานสอนในการเบิกจายใหรวมภาระงานสอนของคณะ/

หนวยงาน และ/หรือวิชาศึกษาทั่วไปรวมกัน   

    5.3  หลักเกณฑการเบิกจายเงินคาสอนท่ีเกินภาระงานสอนข้ันต่ํา มีดังน้ี 

     5.3.1 สําหรับอาจารยที่มีภาระงานสอนสูงกวาภาระงานสอนข้ันต่ํา เมื่อไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว 

     5.3.2  รายวิชาศึกษาท่ัวไปใหเบิกจายเงินคาสอนเปนรายวิชาและใชเกณฑ             

การเบิกจายเงินคาสอนไมเกินอัตราตามบัญชีแนบทายของรายวิชาศึกษาท่ัวไป โดยเบิกไมเกินรอยละ 30 

ของรายรับจริงของรายวิชาที่เปดสอน หลังจากหักตามเกณฑมหาวิทยาลัยแลว ทั้งน้ีใหสํานักศึกษาทั่วไป

เปนผูตรวจสอบและดําเนินการเบิกจาย 

     5.3.3  หลักสูตรนานาชาติ (ภาษาตางประเทศ) เมื่อไดรับความเห็นชอบ         

จากคณะกรรมการประจําคณะแลว ใหใชเกณฑการเบิกจายเงินคาสอนไมเกินอัตราตามตารางท่ี 17 

     5.3.4  หลักสูตรเทียบเขา/ตอเนื่อง หรือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน           

วันเสาร-อาทิตย ในสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว 

ใหใชเกณฑการเบิกจายเงินคาสอนไมเกินอัตราตามตารางที่ 17 ระดับปริญญาตรีระบบปกติของคณะ           

/หนวยงาน นั้น 

     5.3.5  กรณีการเรยีนทางไกลที่นิสิตเรียนนอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัย แตผูสอน

ดําเนินการสอนในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัย ใหใชเกณฑการเบิกจายเงินคาสอนไมเกินอัตราตามตาราง         

ที่ 17 ระดับปริญญาตรีระบบปกติ 

     5.3.6  หลักสูตรหรือรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัย 

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว ใหใชเกณฑการเบิกจายเงินคาสอนไมเกิน

อัตราตามตารางที่ 17 และเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบที่เก่ียวของ 

     5.3.7  กรณีจําเปนตองใหบุคลากรสายสนับสนุนไปทําหนาท่ีผูชวยสอนหรือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในหองเรียนหรือหองปฏิบัติการใหมีคําสั่งและจัดสอนนอกเวลาราชการปกติ 

สามารถเบกิจายเงินคาสอนไดไมเกินชั่วโมงละ 200 บาท 

    5.4  การเบิกจายเงินคาสอน 

     5.4.1  คณะ/หนวยงาน ดําเนินการเบิกจายเงินคาสอนได เมื่อสิ้นสุดการเรียน

การสอนโดยใหจายหลังการสงผลการเรยีนของนิสิตใหมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
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     5.4.2  กรณีอาจารยภายนอกหรือผูชวยสอนมาสอนในรายวิชาเดียวกันใหเบิก

จายเงินคาสอนในงบประมาณเพื่อจายคาสอนท่ีตั้งไว  ไมเกินรอยละ 15 ของคาหนวยกิตและ

คาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย หลังหักตามหลักเกณฑมหาวิทยาลัยแลว และ  

ใหปรบัวงเงินตามรายรับจริงท่ีตรวจสอบแลว 

 

ตารางที่ 17 อัตราคาสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

อัตราคาสอน/จํานวนนสิติ จํานวนนิสิต (คน) /อัตราคาสอนไมเกิน (บาท) / ชั่วโมง 

11 – 49 50 – 89 90 – 130 131 – 160 161 ขึ้นไป 

รายวชิาศกึษาท่ัวไป 300 500 600 700 800 

 

 การเบิกจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีวิ ธีการปฏิบัติงานแยกตามประเภท                

ของคาใชจายอยางชัดเจน การปฏิบัติงานจึงมีความละเอียดรอบครอบในการนําระเบียบ กฎ เกณฑมาใช

อยางถูกตองตามประเภทของคาใชจาย เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความถูกตองตามวิธีการปฏิบัติงานและ

เปนไปตามหลักเกณฑและอัตราขางตน  

  

ขอสังเกตในการปฏิบัติงาน  

 งานการเงินและการบัญชี มี ข้ันตอนการทํางานที่ละเอียดออนและตองอยู ในกรอบ                

ของการปฏิ บัติที่ ถูกตอง รวดเร็วและทัน กําหนดเวลาภายใตกฎเกณฑ  ระเบียบและขอบังคับ               

ของทางราชการที่วางไว หากการปฏิบัติงานดังกลาวไมเปนไปตามกฎเกณฑของระเบียบและขอกฎหมาย

ที่กําหนดก็จะกอใหเกิดผลเสียหายแกทางราชการเปนอยางยิ่ง ดังนั้นผูปฏิบัติงานการเงินของหนวยงาน

ตองมีความรู ความสามารถและทักษะ จึงจะชวยใหภารกิจของหนวยงานเปนไปอยางราบรื่นและบรรลุ

ตามเปาหมาย  ผูเขียนไดสรุปขอสังเกตในการเบิกจายเงินรายไดไวดังนี้ 

  1.  การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบงออก เปน 2 ประเภท คือ 

   1.1 การเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมประชุม เสนอผลงาน นิเทศ หรืองานอ่ืน ๆ          

ที่ไดรับมอบหมาย คาใชจายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตาม

พระรากฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก ไขเพิ่มเติม ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายคาใชสอยโดยใชเงินรายได 

และหนังสือเวียนอ่ืนที่เก่ียวของ 
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   1.2 การเดินทางไปราชการเพื่อการอบรม ประชุม/สัมมนา (วิชาการ/เชิงปฏิบัติการ 

บรรยายพิเศษ ศึกษา ฝกงาน ดูงาน หรือเรียกชื่ออยางอ่ืนทั้งในประเทศ และตางประเทศ มีโครงการ/

หลักสูตร ชวงเวลาชัดเจนแนนอนเพื่อพัฒนาบุคคล/เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมมีการรับ

ปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทั้งหนวยงานเปนผูจัด และเขารวมกับหนวยงานอ่ืน  (ไมใชหลักสูตร

การเรียนการสอน การศึกษาตอ การประชุมหารือ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

คณะทํางาน คาใชจายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการใหเบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.

2549 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 และหนังสือเวียนที่เก่ียวของ 

  2. คาใชจายในการจัดโครงการแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

   2.1 การจัดโครงการสําหรับบุคลากร และบุคคลภายนอก คาใชจายที่เกิดขึ้นใหเบิกจาย

ตามหลักเกณฑและอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 

และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 ฉบับที่  2 พ.ศ. 2552 ฉบับที่  3 พ.ศ. 2555 และ

หนังสือเวียนท่ีเก่ียวของ 

   2.2 การจัดโครงการสําหรับนิสิต คาใชจายที่เกิดขึ้นใหเบิกจายตามหลักเกณฑและ

อัตราตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและอัตราคาใชจายในการสงเสริมและ

สนบัสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยใชเงินรายได พ.ศ. 2558 

  3. การเบิกคาตอบแทนการสอนแบงเปน 2 อัตรา คือ 

   1) อัตราคาตอบแทนเปนรายหัว ใชกับรายวิชาศึกษาทั่วไปวิชาที่ไมใชกลุมภาษา              

โดยคํานวณจากยอดเงินที่นิสิตชําระจํานวนไมเกินรอยละ 30 ของรายรับจริงของรายวิชาท่ีเปดสอน

หลังจากหักตามเกณฑของมหาวิทยาลัยแลวหารดวยจํานวนนิสิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรยีนรายวิชานั้น ๆ 

โดยใหคํานวณจากฐานทั้งระบบปกติและระบบพิเศษ ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเรื่อง 

การเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 

   2) คาตอบแทนอัตรารายชั่วโมง ใชกับรายวิชาศึกษาทั่วไปวิชากลุมภาษาท่ีมีชั่วโมง

ปฏิบัติการ โดยใชอัตราตามชวงจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม           

วาดวยเรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 

  4. การกําหนดภาระงานสอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย การเบิก

จายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561  ภาระงานของกลุมผูสอน

แตละประเภทและแตละภาคเรียนจะมีภาระงานไมเทากัน  ดังนี้ 

   4.1 ภาคเรียนปกติ 

    4.1.1 กลุม ผูสอนที่ ไมไดทําหนาที่ผูบริหาร ภาระงานสอนขั้นต่ําตอสัปดาห              

ที่จะสามารถเบิกคาสอนได  คือ ตั้งแตชั่วโมงท่ี 11 ขึ้นไป แตไมเกินชั่วโมงที่ 25 
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    4.1.2 กลุมผูสอนที่ทําหนาที่ผูบริหาร ภาระงานสอนขั้นต่ําตอสัปดาห  ที่จะสามารถ

เบิกคาสอนได  คือ ต้ังแตชั่วโมงท่ี 7 ขึ้นไป  แตไมเกินชั่วโมงที่ 21 

    4.1.3  กรณีประธานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร ภาระงานสอนขั้นต่ํา         

ตอสัปดาหที่จะสามารถเบิกจายเงินคาสอนได คือ ตั้งแต ช่ัวโมงที่ 7 ขึ้นไป แตไมเกินชั่วโมงที่  21            

เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวาเปนผูรับผิดชอบบริหาร ปรับปรุง แกไข

หลักสูตรจริงเปนราย ๆ ไป 

    4.1.4 กลุมผูสอนเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไป (อาจารยสังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  

ภาระงานขั้นต่ําตอสัปดาหที่จะสามารถเบิกคาสอนได คือ ตั้งแตชั่วโมงที่ 15 แตไมเกินชั่วโมงที่ 25           

โดยเบิกตามเกณฑที่ฝายวิชาศึกษาท่ัวไปกําหนด แตเบิกไมเกินรอยละ 30 ของรายรับจริงของรายวิชา         

ที่เปดสอนหลังจากหักตามเกณฑมหาวิทยาลัยแลว 

    4.1.5  หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน วันเสาร - อาทิตย หรือหลักสูตรที่จัดการ

เรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว 

สามารถเบิกจายเงินคาสอนไดตั้งแต ชั่วโมงท่ี 1 ขึ้นไป 

   4.2 กลุมผูสอนในภาคฤดูรอน  สามารถเบิกคาสอนไดต้ังแตชั่วโมงท่ี 1 ขั้นไป แตไมเกิน

ชั่วโมงที่ 16  

   4.3 กลุมผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษในรายวิชาศึกษาทั่วไป  สามารถเบิกคาสอนไดตั้งแต

ชั่วโมงที่ 1 ขึ้นไป แตงบประมาณท่ีใชเบิกตองไมเกินรอยละ 30 ของรายรับจริงของรายวิชาที่เปดสอน

หลังจากหักตามเกณฑมหาวิทยาลัยแลว    

  5. การคิดภาระงานสอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวย การเบิกจายเงิน    

คาสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561 คิดภาระงานตามลักษณะการสอน

ซึ่งแบงเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

   5.1 รายวิชาบรรยาย 1 ชั่วโมง คิดเปน 1 ชั่วโมง 

   5.2 วิชาปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงปฏิบัติการ คิดเปน 1 ชั่วโมงทฤษฏี  

   5.3 รายวิชาปฏิบัติการที่คิด 1 ชั่วโมงปฏิบัติการ เปน 1 ชั่วโมงทฤษฎีได ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะกอน 

   5.4 รายวิชาที่เปนการฝกประสบการณภาคสนามหรือการฝกงาน 3 ชั่วโมงภาคสนาม

หรือฝกงาน คดิเปน 1 ชั่วโมงทฤษฎี  

  การปฏิบัตงิานดานการเบิกจายรายจายตาง ๆ ตองอาศัยความรูความสามารถในการศึกษา

และตีความตามระเบียบ กฎ เกณฑที่เกี่ยวของใหชัดเจน เปนไปถามวัตถุประสงคของระเบียบนั้น  

เพื่อใหการเบิกจายไมเกิดความผิดพลาดและมีความถูกตอง ครบถวน  
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แนวคิด/ทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ   

 1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับงบประมาณ  

  1.1 ความหมายของงบประมาณ มีการใหความหมายคําวา “งบประมาณ” มีหลาย

ความหมายและมีความแตกตางกัน เพราะมีผูใชจากหลากหลายวิชาชีพ จึงมีการกําหนดความหมาย           

ของงบประมาณและใหคําจํากัดความที่แตกตางกันออกไป ดังนี้  

   Frank P. Sherwood (อ า ง ถึ ง ใน  น ง ลั ก ษ ณ   สุ ท ธิ วั ฒ น พั น ธ , 2544 : 16)                         

ใหความหมายวา งบประมาณ คือแผนเบ็ดเสร็จซี่งแสดงออกมาในรูปของตัวเงิน แสดงโครงการ

ดําเนินงานท้ังหมดในระยะเวลาหนี่ง แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณบริหารกิจกรรม โครงการและ        

การใชจายตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุนการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามแผนนี้ยอม

ประกอบดวยการกระทํา 3 ขั้นตอน คือการจัดเตรียมการอนุมัติและการบริหารงบประมาณ  

   ศภุวัฒน ปภัสสรากาญจน (2546 : 149) ไดใหความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไว

วา งบประมาณเปนแผนการใชจายของรัฐ ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ เชน การเตรียมแผนงบประมาณ 

ไดแก การจดัทําขั้นตอนอันประกอบไปดวยโครงสรางการบริหาร การทําตารางเวลา และการบริหาร     

การควบคุมงบประมาณ ทั้งนี้การจัดทําแผนควรคํานึงถึงกฎระเบียบหรือกฎหมาย  ทั้งดานการเมืองและ

นโยบายของรฐั  

   พรชัย ลิขิตธรรมโรจน (2550 : 22) ไดใหความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไววา 

งบประมาณแผนดิน หมายถึง แผนทางการเงินเกี่ยวกับประมาณการรายไดและรายจายของรัฐบาล           

ในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะตองขออนุมัติจากรัฐสภา  

   ไพรัช ตระการศิรินนท (2548 : 152-154) ไดใหความหมายของบประมาณ โดยสรุป 

ไววา งบประมาณ หมายถึง เครื่องมืออยางหนึ่งของรัฐบาลที่ เปนเอกสารแสดงถึงความตองการ           

ของรัฐบาลหรือหนวยงานตาง ๆ ในภาครัฐ ซี่งประกอบดวยแผนทางการเงินและโครงการที่จะ

ดําเนินการในปงบประมาณหนึ่ง ๆ ตามที่รฐับาลไดสัญญาไวกับรัฐสภา และประชาชนที่จะใชเงินภายใต

เงื่อนไขและแนวทางการบริหารงานท่ีกําหนดไว  

   จากคํานิยามตาง ๆ จึงพอสรุปไดวา งบประมาณ หมายถึงเครื่องมือที่สําคัญอยางหนี่ง 

ของรัฐบาลที่ทําใหภารกิจตาง ๆ ของรัฐบาลท่ีกําหนดไวตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และแผน           

การใชจายเงินสําหรับปงบประมาณนั้น ๆ ใหสามารถดําเนินการไปไดอยางตอเน่ืองและบรรลุ                  

ตามเปาหมายที่กําหนดไว  

  1.2 ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณ 

    งบประมาณ มีความสําคัญและเปนประโยชนตอประเทศชาติอยูหลายประการ รัฐบาล

สามารถนําเอางบประมาณแผนดินมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศใหเจริญกาวหนา และ          

เปนประโยชนตอประชาชน ดังตอไปนี้ (นงลักษณ  สุทธิวัฒนพันธ. 2535 :17)  

    1.2.1 ใชเปนเครื่องมือในการบริหารประเทศ รัฐบาลสามารถจัดงานตาง ๆ ทุกงาน 
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ที่ รัฐบาลประสงคจะดําเนินการไวในงบประมาณ ตามที่รัฐบาลเห็นวาจําเปนและเปนประโยชน            

ตอ ประชาชนและตามกําลังเงินที่มีอยูและใหทุกสวนราชการดําเนินงานตาม ท่ีไดกําหนดไว               

ในงบประมาณนั้น ๆ โดยใหมีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกันตามแผนงานที่วางไว เพื่อปองกันการรั่วไหล

และการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนของหนวยงานลดลง  

    1.2.2 ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณเปนรายจาย 

จํานวนมหาศาล การใชจายของรัฐบาลหากใชจายใหดีและถูกตองจะสามารถพัฒนาสภาพความเปนอยู

ของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศไดอยางมหาศาล โดยรัฐบาลตองพยายามใชจายและจัดสรร

งบประมาณให เกิดประสิทธิผลและไปสู โครงการที่ จําเปนและเปนโครงการในดานการลงทุน                          

เพื่อกอใหเกิดความกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางแทจริง  

    1.2.3 เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํา กัดใหมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจาก ทรัพยากรหรืองบประมาณของประเทศมีจํากัด ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณ                

ใหเปนเคร่ืองมือในการจัดสรรหรือใชจายทรัพยากรใหมประสทิธิภาพสูงสุดโดยมีการวางแผนในการจะใช

จัดสรรทรัพยากรเงินงบประมาณไปในแตละดานวาจะจัดสรรไปดานใดเทาไรและนานเทาไรและ              

มีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรน้ันดวย เพื่อจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในเวลา           

ที่เร็วทีสุ่ด และใชทรัพยากรนอยที่สุด  

    1.2.4 เปนเครื่องมือในการกระจายรายไดที่เปนธรรม งบประมาณสามารถใชเปน 

เครื่องมือในการกใหเกิดความเปนธรรมในการกระจายรายไดของประชาชน โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงิน

งบประมาณไปสูจุดท่ีชวยยกฐานะของประชาชนที่ยากจนใหมีรายไดสูงขึ้น เชน จัดสรรงบประมาณใหมี

การสรางสาธารณูปโภคถนนหนทางไปสูประชาชนที่ยากจนในชนบทใหมากขึ้น เพื่อใหประชาชน                 

ที่ยากจนสามารถใชขนสงผลิตผลของตนเองออกขายสูตลาดภายนอกได  เพื่อจะไดราคาผลผลิตดีขึ้น  

ทําใหมีรายไดสูงข้ึน เปนตน  

    1.2.5 เปนเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเงินการคลัง           

ของประเทศ รัฐบาลสามารถใชงบประมาณเปนเครื่องมือรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจของการเงินและ             

การคลังของประเทศไดโดยรัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ  

    1.2.6 เปนเครื่องประชาสัมพันธงานและผลงานท่ีรัฐบาลจะดําเนินการใหแก

ประชาชนและประเทศชาติ  เนื่องจากงบประมาณเปนท่ีรวมทั้งหมดของงานและแผนงานท่ีรัฐบาล          

จะดําเนินการในแตละปดานสังคม ดานอุตสาหกรรม ดานเกษตร ฯลฯ วามีงานอะไรบางท่ีรัฐบาล          

จะดําเนินงาน แตละดานอยางไร ดังนั้นรัฐบาลสามารถใชงบประมาณท่ีแสดงถึงงานตาง ๆ ที่รัฐบาล              

จะทําใหแกประชาชนและประเทศชาติเผยแพรและประชาสัมพันธเพ่ือประชาชนไดทราบวาเงินภาษี

อากรตาง ๆ ที่ประชาชนไดเสียใหแกรัฐนั้น รัฐไดนาํมาทําประโยชนอะไรใหแกประชาชนบาง ประชาชน

จะไดมีสวนรวมในการบริหารประเทศรวมกับรัฐบาลดวยการเสียภาษีอากรดวยความเต็มใจและศรัทธา 

ในผลงานของรัฐบาลตอไป  
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 2.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

  ผูเขียนไดศึกษาการปฏิบัติงานดานการเงินจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ดังน้ี 

   นันทมาศ เหลืองนํ้าเพ็ชร และสุกัญญา นิ่มเนียม (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

การศึกษาความรูความเขาใจในระเบียบคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร และปญหา             

การจัดทําเอกสารเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร คณะศิลปะศาสตรและ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรู             

ความ เขาใจในระเบียบกระทรวงการคลัง และศึกษาปญหาการทําใบสําคัญคู จายคาใชจาย                   

ในการเดินทาง ไปราชการในประเทศ ผลสรุปการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจในระเบียบ

กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการอยูในระดับมาก และมีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการเบิกจายคาใชจาย โดยปญหาสําคัญท่ีมีความตองการแกไขอยางเรงดวนคือ 

การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรเขาใจในอัตราและสิทธิการเบิกจายของตนเองอยางถูกตอง 

ปญหารองลงมาคือการไมจัดทําใบขออนุมัติเดินทางไปราชการกอนการเดินทางไปราชการ ซึ่งในปจจุบัน

มหาวิทยาลัยไดนําระบบบริหารงานทรัพยากรองคการ (ERP) มาใชกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ       

ทําใหปญหาการไมจัดทําใบขออนุมัติเดินทางไปราชการหมดไป  

   วัลลภา พิริยะสุรวงศ  (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาระบบการจัดการความรู                

เพื่องานการเงิน ของสํานักงานอัยการสูงสุด พบวา เจาหนาท่ีการเงินรับผิดชอบงานเฉพาะดาน 

(ดานหนาเดียว) สวนเจาหนาที่การเงินในสวนภูมิภาพรับผิดชอบงานหลากหลายหนาที่ เมื่อเจาหนาที่            

มีความเชี่ยวชาญลาออก โยกยาย เกษียณอายุ หรือปรับเปลี่ยนสายงานทําใหความรู ทักษะ สูญหาย           

ไปกับเจาหนาท่ีและตองจัดเจาหนาที่ทํางานทดแทน ซึ่งไมสามารถปฏิบัติงานไดทันทีตองมีการศึกษากฎ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายที่มีจํานวนมากในระหวางการปฏิบัติงานในระยะเวลาอันสั้น               

อาจเกิดการผิดพลาดในการเบิกจาย อีกทั้งปจจุบันมีการปรับปรุงเปลี่ยนกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ          

การเบิกจายอยูตลอดเวลาทําใหเกิดการปฏิบัติที่ ไมเปนแนวทางเดียวกันหรือมาตรฐานเดียวกัน               

ในการปฏิบัติการเบิกจาย  จากปญหาเหลานี้จึงนําทฤษฎีการสรางความรูมาเปนเครื่องมือในการจัดการ

ความรูงานการเงินใหเปนหมวดหมู และรวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ คําสั่ง และมิติคณะรัฐมนตรี           

ที่ ใช ในการเบิกจ ายอยู  ณ  ปจจุบันใหทันสมัยมาผสมผสานกับความรูของเจ าหนา ท่ีการเงิน                          

ที่มีประสบการณและความชํานาญในการเบิกจาย และนําความรูหรือองคความรูงานการเงิน ขั้นตอน

การปฏิบัติงานเผยแพรในระบบสารสนเทศ ซึ่งเปนระบบการจัดการความรูเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงาน             

ของหนวยเบกิจายทั้งสวนกลางและสวนภูมภิาค 

   วาสนา  ผู ตั น หยง (2557 : บ ทคั ดย อ ) ได ศึ กษ า เรื่ อ ง ความ เข า ใจระ เบี ยบ

กระทรวงการคลังวาดวย การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ของขาราชการตํารวจ 

ฝายการสื่อสาร 5 กองตํารวจสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการเบิก คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ของขาราชการต ารวจ ฝายการสื่อสาร 5 
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กองตํารวจ สื่อสาร และเพื่อนําผลการศึกษาเสนอผูบังคับบัญชาเปนแนวทางในการพัฒนาและเสริมสราง

ความ เขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทาง           

ไปราชการ พ.ศ. 2550 ในดานความหมายทั่วไป ดานการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และดาน

การเบิก จายเงิน ผลการศึกษาพบวา มีความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิก

คาใชจาย ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 โดยภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปนรายดาน 

พบวา สวนใหญ ดานความหมายทั่วไปมากที่สุด รองลงมาดานการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

และ ดานการเบิกจายเงิน ตามลําดับ 

   บุญเพิ่ม สุริยมณฑล (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานดานการเงินและการบัญชีของโรงเรียนเอกชนการกุศล  

ในจังหวัดเชียงราย พบวา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการเงินและบัญชีของโรงเรียนมีความสามารถ          

ในการใชเครื่องคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมกับหนาที่ ความรับผิดชอบของตําแหนงงาน แตไมมีภาระ

งานสอนเพิ่มเติมจากหนวยงานสังกัด สวนการบริหารงานดานการเงินและการบัญชีของโรงเรียนเอกชน

การกุศลในจังหวัดเชียงรายนั้น ผูบริหารมีการวินิจฉัน สั่งการอนุมัติเบิกจายอยูบนพื้นฐานขอมูลที่ถูกตอง

และมีความรับผิดชอบตอความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการเบิกจายงบประมาณและมีการดําเนินงาน

การเงินและบัญชีของสถานศึกษา โดยมีการสรางเครือขาย พัฒนาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

โปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในงานการเงินและบัญชี มีการจัดการนิเทศชวยเหลือใหคาํแนะนําในการพัฒนา

บุคลากรดานการเงินและบัญชี แตงบประมาณการบริหารงานไมเพียงพอ ทั้งนี้ไดมีแนวทางสงเสริม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหมุงปฏิบัติงานโดยไมมี

ภาระงานสอน โดยใหจัดทําคูมือในการดําเนินงานดานการเงินและบัญชี เนื่องจากงานดานการเงินและ

บัญชีตองการความละเอียดรอบคอบตอการดําเนินงานทางการเงินภายใจกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนด 

และผูบริหารหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายตองถือเปนหนาท่ีที่ตองควบคุม กํากับ ดูแล และสั่งการให

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองมีการรวมมือในการปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ ใหเปนไปโดยความถูกตอง 

รวดเร็ว มีปฏิทินการปฏิบัติงาน สามารถรวมกันทํางานเปนหมูคณะดวย รวมทั้งใหมีการประชุม สัมมนา

หรือจัดการอบรมงานการเงินและบัญชีใหกับผูบริหารโรงเรียนเพื่อการตรวจสอบหากเกิดการกระทําผิด

ใด ๆ และผูบริหารควรจะไดมีแผนพัฒนาบุคลากรใหปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องดวย

การจัดกิจกรรมการนิเทศงานและจัดกิจกรรมการจัดการความรู 

   ชิษณุช ชั้นบุญ (2551 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ

ขาราชการ สังกัดกรมการเงินทหาร พบวา การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของขาราชการทหาร 

สังกัดกรมการเงินทหาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ระดับประสิทธิภาพ    

การทํางานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือดานจิตสํานึกในการใหบริการ ระดับประสิทธิภาพการทํางานที่มีคาเฉลี่ย

รองลงมาคือ ดานการทํางานเปนทีม ดานความรับผิดชอบในหนาที่การงาน ดานการตะหนกัถึงประโยชน

สวนรวมขององคการ และดานความรูความสามารถในงานตามลําดับ โดยขาราชการทหารสังกัดกรม 
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การเงินทหาร ที่มีเพศตางกัน ระดับชั้นยศตางกัน มีการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานแตกตางกัน           

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และขาราชการทหาร สังกัดกรมการเงินทหาร ที่มีอายุตางกัน 

ระดับการศึกษาตางกัน ระยะเวลาการปฏิบัติงานตางกัน อัตราเงินเดือนตางกันมีการพัฒนา

ประสิทธิภาพการทํางานไมแตกตางกัน 

   ปณัสยา เกติวงศ (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของผูมารับบริการ

ตอการใหบริการของฝายการเงินและบัญชี สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข พบวา 1. ระดับความคาดหวังของผูมารบับริการตอการใหบริการของฝายการเงิน

และบัญชี สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี มีระดับความคาดหวังในดานความเชื่อถือไววางใจ         

ดานความสะดวกในการรับบริการ ดานขั้นตอนการรับบริการ ดานขาวสารขอมูลท่ีไดรับ ดานพฤติกรรม

เจาหนาที่ผู ใหบริการ และดานคาใชจายในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้ง 6 ดาน 2. เปรียบเทียบ            

ความแตกตางความคาดหวังของผูมารับบริการ โดยจําแนกตามภูมิลําเนา ระดับการศึกษา จํานวนครั้ง 

ในการรบับริการ และระยะเวลาการรอคอยตอครั้ง ณ จุดชําระเงิน ที่ตางกัน จะมีความคาดหวังแตกตาง

กันทั้ง 6 ดาน 

   ยุวดี  ใจซื่อตรง (2550 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจตอการใหบริการ                 

ของกองการเงินและบัญชีของขาราชการและบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมชลประทาน พบวา 

ขาราชการและบุคลากรมีความพึงพอใจตอการใหบริการของกองการเงินและบัญชีอยูในระดับปานกลาง 

เมื่อแยกเปนรายดาน พบวา ผูใชบริการมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานเจาหนาท่ี/

บุคลากรที่ใหบริการ และดานการใหบริการ สวนอีก 2 ดาน คือ ดานสถานที่ และดานการอํานวย            

ความสะดวก อยูในระดับปานกลาง ตัวแปรดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง อายุการทํางาน 

รูปแบบการใชบริการ และหนวยงานในสังกัดกรมชลประทาน ไม มีผลทําใหความพึงพอใจ                

ตอการใหบริการของกองการเงินและบัญชีของขาราชการและบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรม

ชลประทานทุกตัวแปรแตกตางกัน ขาราชการและบุคลากรในหนวยงานสังกัดกรมชลประทาน           

ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการใหบริการของกองการเงินและบัญชี วา ควรขยายพื้นที่เก็บเอกสาร

และแยกใหเปนสัดสวน รวมทั้งที่นั่งพักของผูมาติดตองาน ควรเพิ่มเจาหนาที่ในการใหบริการ ปรับปรุง

การประชาสัมพันธ จัดใหมีเจาหนาที่ประจํา รวมท้ังแผนพับชี้แจงข้ันตอนการติดตองานและจัดทําปาย

ประกาศตาง ๆ ใหชัดเจน  



บทที่  4 

 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 

 เทคนิคในการปฏิบัติงานการเงินดานการเบิกเงนิรายได สํานักศึกษาทั่วไป จะกลาวถึงข้ันตอน

การปฏิบัติงานโดยมีหัวขอสําคัญที่เก่ียวของกับเทคนิคในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

  1.  กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน   

  2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

  3.  วิธีการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน   

  4.  จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

 

กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน   

 

 การวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกําหนดหัวขอที่ตองการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ การแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบดวย 

การกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงคของการดําเนินงาน แผน การจัดอันดับความสําคัญของเปาหมาย 

กําหนดการดําเนินงาน กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน การเขียนแผนดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตาม

ความเหมาะสมของลักษณะการดําเนินงานการวางแผนยังชวยใหสามารถคาดการณสิ่งที่เกิดข้ึน                   

ในอนาคตและชวยลดความสูญเสียตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได  ซึ่งการปฏิบัติงานการเบิกเงินรายได สํานัก

ศึกษาทั่วไป กําหนดแผนการปฏิบัติงานประจําป  ซึ่งมีกิจกรรมการปฏิบัติงาน  ดังตารางที่ 18  
 

ตารางท่ี  18  กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานการเบิกเงินรายได สาํนักศึกษาทั่วไป 
 

ที ่ กิจกรรมดําเนินการ 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
  

ธ.
ค.

  
ม.

ค.
  

ก.
พ.

  
มี.

ค.
  

เม
.ย

. 
พ.

ค.
  

มิ.
ย.

  
ก.

ค.
  

ส.
ค.

  
ก.

ย.
  

1 ตรวจสอบงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร             

2 ตรวจสอบงบประมาณที่ไดรบัอนุมัติใหกันเงนิไว

เบิกเหลือ่มปงบประมาณ 

            

3 วางแผนการใชจายงบประมาณรายเดือน 

 

            

4 กองคลังและพัสดุ เปดระบบ MIS ของ

มหาวิทยาลัย เพื่อเบิกจายงบประมาณประจําป 
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ที ่ กิจกรรมดําเนินการ 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ต.
ค.

 
พ.

ย.
  

ธ.
ค.

  
ม.

ค.
  

ก.
พ.

  
มี.

ค.
  

เม
.ย

. 
พ.

ค.
  

มิ.
ย.

  
ก.

ค.
  

ส.
ค.

  
ก.

ย.
  

5 ตรวจสอบเอกสารตนเรื่องและเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย 

            

6 จัดทําเอกสารเบิกจายรายจาย             

7 จัดทําเอกสารเบิกรายจายเหลื่อมปและขยาย

เวลาเบิกรายจายเหลื่อมปงบประมาณ 

            

8 บันทึกขอเบิกในระบบ MIS             

9 พิสูจนยอดรายไดคาลงทะเบียนเรียน             

10 รายงานอัตราการเบิกจายคาตอบแทนการสอน             

11 คิดภาระงานสอน และจัดทําใบเบิกคาสอน             

12 จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายคาสอนและ

บันทึกขอเบิกในระบบ MIS 

            

13 รายงานผลการเบิกจายคาสอนแตละภาคเรยีน             

14 รายงานผลการเบิกเงนิรายไดประจําเดือน             

15 ขอขยายเวลากันเงินไวเบิกเหลื่อมปงบประมาณ             

16 แจงใหบุคลากรรับทราบถึงหลักการเบิกจาย

ในชวงสิ้นปงบประมาณและการขอกันเงินไวเบิก

เหลื่อมป 

            

17 กําหนดใหบุคลากรสงเรื่องเบิกจายเงินชวงสิ้น

ปงบประมาณในวันท่ี 5 กันยายน เพื่อ

ดําเนินการขออนุมัติเบิกจายและจายเงินใหแลว

เสร็จกอนชวงสิ้นปงบประมาณ 

            

18 กําหนดใหบุคลากรสงเอกสารกันเงินไวเบิก

เหลื่อมปในวันที่ 5 กันยายน เพื่อรวบรวม

เอกสารขออนุมตัิกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 

            

19 วันสุดทายของการสงเอกสารเบิกเงินคืนจากกอง

คลังภายในวันที่ 11 กันยายน 

            

20 วันสุดทายของการขออนุมัติการกันเงินไวเบิก

เหลื่อมป และขยายระยะเวลาเบิกจายเงิน 
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ที ่ กิจกรรมดําเนินการ 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ต.
ค.
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ภายในวันท่ี 11 กันยายน 

21 เบิกจายเงินชวงสิ้นปงบประมาณโดยใชเงินทด

รองราชการระหวางวันที่ 12-27 กันยายน 

            

22 วันสุดทายของการขออนุมัติการกันเงินไวเบิก

เหลื่อมปแบบเงนิทดรองราชการ ภายในวันที่ 

28 กันยายน 

            

 

 การจัดทําแผนการปฏิบัติงานและการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน ชวยใหผูปฏิบัติงาน

ใชประเมินผลการปฏิบัติงานของตนใหสามารถปฏิบัติงานไดครบถวน ครอบคลุมและเปนไปในระยะเวลา

ที่กําหนด โดยสามารถนําผลการประเมินนั้นไปใชในการพัฒนางานและแผนการปฏิบัติงานไดในอนาคต 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

 

 การปฏิบัติงานการเบิกเงินรายได สํานักศึกษาทั่วไป มีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามภาระงาน  

ประกอบดวย การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและจัดงาน 

การเบิกคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเบิก

ทุนอุดหนุนวิจัย และการเบิกคาสอน มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

  1. การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

   การเดินทางไปราชการตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการใหเดินทางไปราชการ

พรอมประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  โดยคาใชจายในการเดินทางไปราชการดังกลาว

ตองเปนคาใชจายที่จําเปนตองจายเพื่อใหสามารถเดินทางไปราชการได  เมื่อผูเดินทางไปราชการ             

ปฏิบัติราชการตามคําขอเสร็จเรียบรอยแลวและเดินทางกลับถึงที่ตั้ง ใหผูเดินทางไปราชการรวบรวม

เอกสารประกอบการเบิกจายสงงานการเงินเพื่อดําเนินการเบิกจาย การเบิกคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 5 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่  4 แผนผังขั้นตอนการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

 

 ข้ันตอนการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1  งานการเงินรับเรื่องเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเม่ือเดินทางกลับ

จากราชการเรียบรอยแลว เอกสารประกอบดวย บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ คําสั่งเดินทาง             

ไปราชการ ประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ รายงานการเดินทางไปราชการ                    

ตามแบบฟอรมใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ.8708) และใบสําคัญจายตางๆ 

  ข้ันตอนที่  2  เจาหนาที่การเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายเงินใหเปนไป             

ตามหลักเกณฑและอัตราที่ระเบียบกําหนด รวมถึงรายละเอียดและความครบถวนของเอกสารประกอบ 

1.  งานการเงินรับเรื่องเบิกจายเงิน  

2.  ตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย 

เริ่มตน 

5.  สงใหเจาหนาที่ควบคุมเงนิทดรองราชการเพ่ือ

ดําเนินการจายเงิน 

สิ้นสุด 

3.บันทกึขอเบิกในระบบ MIS 

4.  เสนอผูมอีํานาจ

พิจารณาอนมุัต ิ
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การเบิกจาย โดยคาใชจายที่เบิกจายตองเปนคาใชจายท่ีจายที่เกิดจากการเดินทางไปราชการหากไมจาย

จะไมสามารถเดินทางไปราชการได ซึ่งคาใชจายเกิดข้ึนตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติเดินทางจนกระทั่งกลับ         

ถึงที่ตั้ง  

  เจาหนาที่การเงินตรวจสอบความถูกตองของเรื่องขอเบิกคาใชจายในการเดินทาง           

ไปราชการและหลักฐานที่แนบประกอบการเบิกจายใหครบถวนสมบูรณและถูกตองโดยทําการตรวจ 

ความถูกตองของการกรอกขอมูลในแบบฟอรมใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ8708

เอกสารประกอบการเบิกจายและใบสําคัญจายตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

   2.1 คําสั่งหรือบันทึกที่อนุมัติใหเดินทางไปราชการ ไดรับอนุมัติกอนวันเดินทาง                   

ไปราชการ 

   2.2 การเดินทางไปปฏิบัติราชการตองเดินทางไปเพื่อปฏิบัติภารกิจของทางราชการ

เทานั้น 

   2 .3  เดินทางไปราชการตามวันที่ที่ ได รับอนุมัติ ให เดินทางไปป ฏิบัติ ราชการ                         

โดยระยะเวลาเดินทางไปราชการนับตั้งแตเริ่มเดินทางออกจากบานพักจนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทาง              

ไปราชการ 

   2.4 หลกัฐานประกอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก 

    2.4.1  หนังสืออนุมัติใหเดินทางไปราชการ ประมาณการคาใชจาย และคําส่ัง

เดินทางไปราชการ 

    2.4.2  ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ.8708) ดังภาพประกอบที่ 5 
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สัญญาเงินยืมเลขที่                         วันท่ี                                                        สวนที่ 1 

ชื่อผูยืม                                                  จาํนวนเงนิ                         บาท    แบบ 8708  

  

ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 

 ที่ทําการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม       

 วันที ่     เดือน               พ.ศ        .     

เรื่อง ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน ผูอํานวยการสาํนักศึกษาทั่วไป 
 

 ตามหนังสือ ศธ …………………  ลงวันที่ .......................... เรื่อง ขออนุมัตเิดินทางไปราชการ     

ไดอนุมัติใหขาพเจา.................................................... ตําแหนง ...................................เดนิทางไปราชการ   

เพื่อเขารวมอบรม หลักสูตร................................................................................  เมื่อวันที่ ...................... 

ณ .......................................................................................................................... โดยออกเดินทางจาก   

 บานพัก  สาํนักงาน  ประเทศไทย ตั้งแต  วันที่    เดือน               พ.ศ.       เวลา       น. 

และกลับถึง   บานพัก  สํานักงาน  ประเทศไทย  วันที่    เดือน           พ.ศ.    เวลา      น. 

รวมเวลาไปราชการครั้งนี้       วัน         ชั่วโมง 

 ขาพเจาขอเบิกคาใชจายในการเดนิทางไปราชการสาํหรับ  ขาพเจา คณะเดินทาง ดังนี้  

คาเบี้ยเลี้ยงเดนิทางประเภท ข.                                        จาํนวน     วัน   รวม                บาท 

คาเชาที่พักประเภท ข.                                                                 จํานวน     คนื   รวม               บาท 

คาพาหนะ                                                                                                   รวม               บาท 

คาใชจายอื่น                                                                                  รวม               บาท 

     รวมเงนิทั้งสิ้น            บาท 

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)     ---                                  ---                               

 ขาพเจาขอรับรองวารายการที่กลาวมาขางตนเปนความจริง  และหลักฐานการจายที่สงมาดวย  

จํานวน      ฉบับ รวมทั้งจํานวนเงินที่ขอเบิกถูกตองตามกฎหมายทุกประการ 
 

     ลงช่ือ........................................ผูขอรบัเงิน                            (..............................................) 
                                                                     ตําแหนง..................................... 
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- 2 - 

ไดตรวจสอบหลักฐานการเบิกจายเงนิที่แนบ 

ถูกตองแลวเห็นควรอนุมัตใิหเบิกจายได 

 

ลงชื่อ…………………………………………..… 

      (..................................................) 

ตําแหนง................................................          

วันที…่……………………………..……………….    

อนุมัติใหจายได 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………                               

      (..................................................) 

ตําแหนง................................................          

วันท่ี………………………………………………. 
 

 ไดรบัเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จาํนวน ............ บาท (........................................)  

ไวเปนการถูกตองแลว 

 
 

ลงชื่อ……………................……….…….ผูรับเงิน      ลงชื่อ…………….………………………….ผูจายเงิน 

      (................................................)                    (..................................................) 

ตําแหนง................................................                ตําแหนง.............................................. 
วันที…่……………………………….……………                    วันที่……….………….………………………… 

จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่…...........................วันท่ี….....................................…… 

 

หมายเหตุ  ….....................................................…………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

คําชี้แจง 1.  กรณีเดินทางเปนหมูคณะและจัดทําใบเบิกคาใชจายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการเริ่มตนและ

สิ้นสุดการเดินทางของแตละบุคคลแตกตางกัน ใหแสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกตางกันของบุคคลนั้นในชอง

หมายเหต ุ

2.  กรณีย่ืนขอเบิกคาใชจายรายบุคคล ใหผูขอรับเงนิเปนผูลงลายมือชื่อผูรบัเงินและวันเดอืนปที่รับเงิน 

กรณีที่มีการยืมเงิน ใหระบุวันที่ที่ไดรับเงินยืม เลขที่สญัญายืมและวันท่ีอนุมัติเงนิยืมดวย 

3.  กรณีที่ย่ืนขอเบิกคาใชจายรวมเปนหมูคณะ ผูขอรับเงินมิตองลงลายมอืชือ่ในชองผูรับเงิน ทั้งนี้  ใหผูมี

สิทธิแตละคนลงลายมอืชือ่ผูรับเงนิในหลักฐานการจายเงนิ (สวนที่ 2) 

 

 

 

ลายมือชื่อ

เจาหนาท่ีการเงิน 

ลายมอืชื่อ

ผูอํานวยการ 

ลายมือชื่อผูเดินทางไป

ราชการ 

ลายมือชื่อผูเดินทางไป

ราชการ 
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สวนที่ 2 

แบบ 8708 

หลักฐานการจายเงนิคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

ชื่อสวนราชการ  .............................................  จังหวัด.................................. 

ประกอบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางของ .......................................... ระหวางวันที่ ................................... 

 

ลําดับ 

ที ่

 

ชื่อ 

 

ตําแหนง 

คาใชจาย  

รวม 

(บาท) 

ลายมือ

ช่ือ 

ผูรับเงิน 

วัน เดือน ป  

ที่รบัเงิน 

 

หมายเหตุ คาเบี้ย

เลี้ยง 

คาเชา 

ที่พัก 

คา

พาหนะ 

คาใชจาย

อ่ืนๆ 
  

         

           

           

           

           

รวมเงิน                                          

 

จํานวนเงนิรวมท้ังสิ้น (ตัวอักษร)    -                                          -  

                                                                                                                             

ลงชือ่..............…………………ผูจายเงนิ                                

(....................................................) 

      ตําแหนง..........................................  

 

ภาพประกอบที่ 5 แบบ 8708 
 

    2.4.3  ตรวจสอบใบสําคัญจายตาง ๆ ใหมีรายการและจํานวนเงินที่ครบถวนและ

ถกูตอง ซึ่งใบสําคญัประกอบการเบิกจาย ไดแก 

     1) คาเชาที่พัก ประกอบดวย ใบเสร็จรับเงิน และใบรายละเอียดการเขาพัก 

(Folio) หากใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียดเขาพักที่ชัดเจนแลวสามารถใชเพียงใบเสร็จรับเงินฉบับเดียว            

ในการเบิกจายได  

     2) คายานพาหนะ 

     2.1)  ใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัด /ยืมจากสวนราชการอื่น/ 

หนวยงานอ่ืน เบิกคาเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง โดยใชใบเสร็จรับเงินคาน้ํามันเชื้อเพลิงดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางตามระเบียบพัสดุ 

     2.2) เชาเหมายานพาหนะ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสด ุ

ลายมือชื่อผูเดินทางไป

ราชการ 

ลายมือชื่อผูเดินทางไป

ราชการ 
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     2.3) ยานพาหนะประจําทาง ใช ใบเสร็จรับเงิน หากไมสามารถเรียก

ใบเสร็จรับเงินไดใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน พรอมใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประชาชน                

ผูจายเงิน 

     2.4) ยานพาหนะสวนบุคคล ตองไดรับอนุมัติใหใชยานพาหนะสวนบุคคล

เพื่อเบิกคาพาหนะแบบเหมาจาย โดยใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน พรอมใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตร

ประชาชนผูจายเงิน และรับรองระยะทางในใบแสดงระยะทางจากเว็บไซตกรมทางหลวง หรือ Google 

Map 

     2.5) เดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร ตองไดรับอนุมัติในการเดินทาง ใหใช

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจําหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือใบรับเงิน   

ที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุซื่อสายการบิน วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ชื่อ-สกุลผูเดินทาง          

ตนทาง-ปลายทาง เลขที่เท่ียวบิน วันเวลาที่เดินทาง จํานวนเงิน ที่พิมพออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส   

เปนหลกัฐานประกอบการเบิกคาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

     3)  คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ ลงลายมือชื่อผูรับเงินตามแบบใบเบิก

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ.8708) สวนท่ี 2 โดยคํานวณระยะเวลาคิดคาเบี้ยเลี้ยง ตั้งแต

เริ่มเดนิทางออกจากบานพักจนกระทั่งสิ้นสุดการเดินทางไปราชการ 

   2.8.4 หนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ จะสามารถเบิกจาย            

ไดไมเกินที่ไดรับอนุมัติเทานั้น หากเอกสารไมถูกตองหรือไมครบถวนทําการสงคืนใหผูเดินทางไปราชการ

เพื่อแกไขใหถูกตอง  ดังภาพประกอบที่ 6 
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    บันทึกขอความ 

สวนราชการ      สาํนักศกึษาทั่วไป  งานการเงิน   โทร. 0 4375 4571  ภายใน 2071                         

ที่   ศธ 0530.25/ วันท่ี         สิงหาคม  2561 

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน ผูอํานวยการสาํนักศึกษาทั่วไป 

                ตามหนังสือสํานักศึกษาทั่วไป ท่ี ศธ 0530.25/สน1704 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 

ขออนุมัติเดินทางไปราชการน้ัน ไดอนุมัติใหนายกกกกกก   ขขขขขขขขข  ตําแหนงรองผูอํานวยการ

สํานักศึกษาทั่วไปฝายพัฒนานิสิตและนวัตกรรมการเรียนรู เดินทางไปราชการ เพื่อเขารวมสัมมนา

วิชาการและการประชุมระดมสมอง “สถาบันอุดมศึกษาและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : การ

ดําเนินงานและความรวมมือเพื่อเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน” ระหวางวันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 

ณ หองกมลทิพย โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร นั้น บัดนี้ การปฏิบัติราชการดังกลาวเสร็จ

เรียบรอยแลว จึงขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ รายละเอียดดังนี้ 

   1. คาเชาที่พัก      1,400 บาท 

   2. คาพาหนะ          768 บาท 

   3. คารถแท็กซี่         400 บาท 

   4. คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ       320 บาท 

   รวมทั้งสิ้น                   2,888 บาท  

            (สองพันแปดรอยแปดสิบแปดบาทถวน) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

                                                            (.........ผูเดินทางไปราชการ.........) 

                   ตาํแหนง............................................................. 

 

 

       (...............................................) 

                                               รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบรหิาร 

 

ภาพประกอบที่ 6 บันทึกขออนุมัติเบิกคาใชจายเดินทางไปราชการ 
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  ขั้นตอนที่  3 เมือ่ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายครบถวนถูกตองแลว ดาํเนินการ 

ผานระบบการเงนิ ตามขั้นตอน ดังนี้  

   3.1 เรียกโปรแกรมระบบการเงิน ดังภาพประกอบที่ 7 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 7 ระบบการเงิน   
 

   3.2 เรียกเมนูงานการเงิน  เลือกขอ  1 : ใบเบิก/ยืม/คืนเงิน ดังภาพประกอบที่ 8 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 8 เมนูงานการเงิน  
 

   3.3 เลือกประเภท 62 : เบิกเงินรายได  

   3.4 เลือกใบขอที่ คลิกเครื่องหมาย +  

   3.5 กรอกเรื่องขอ ระบุรายการขอเบิก เชน ขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

ประชุมวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

เมนูปฏิบัติการ ใบเบิก/ยืม/คืนเงิน 

เมนูปฏิบัติการ

งานการเงิน 

เลอืกระบบ

การเงนิ 
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   3.6 เลือกเจาหนี้/ลูกหนี้/ผูเบิก กรอกรหัสบุคคลของรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป 

ฝายบริหาร หรือหัวหนาสํานักงานเลขานุการ(ในกรณีรองผูอํานวยไมสามารถมาปฏิบัติงานได) หาก          

ไมทราบรหัสบุคคลใหกด Spacebar 1 ครั้ง จะขึ้นหนาจอคนหารหัสบุคคล ใหกรอกชื่อบุคคล     

*XXXXXX* กดคนหา และเลือกบุคคลที่ตองการ ดังภาพประกอบที่ 9 
 

 

 
ภาพประกอบที่ 9 การคนหาบุคลากร 

 

   3.7 กรอกหมวดรายการ ตามรายการท่ีตองการเบิกจาย เชน  

    1) คาที่พัก กรอก คาที่พัก 

    2) คารถโดยสารประจําทาง กรอก คาพาหนะเดินทาง 

    3) คารถแท็กซี่ กรอก คาพาหนะเดินทาง 

    4) คาเบี้ยเลี้ยง กรอก คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางในประเทศ 

    5) คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถสวนตวั กรอก คาพาหนะเดินทาง 

    6) คาเครื่องบินโดยสาร กรอก คาเครื่องบิน(บริษัทการบินไทย)ในการเดินทาง             

ในประเทศ หรือ คาเครื่องบินอ่ืนในการเดินทาง ในประเทศ 

   3.8 กรอกรายการหลังจากที่กรอกหมวดรายการเรียบรอยแลวชองรายการจะปรากฏ

ชื่อรายการตามหมวดรายการอัตโนมัติ แตสามารถแกรายการใหตรงกับรายการที่ตองการได เชน 

 

 

กดคนหา 

กรอกชือ่รองผูอํานวยการฝายบริหาร  

กด 2 ครัง้ 
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    1) คารถแท็กซี่ ปรากฏ คาพาหนะเดินทาง แกเปน คารถแท็กซี่ 

    2) คาเครื่องบินโดยสาร ปรากฏ คาเครื่องบินอ่ืนในการเดนิทาง ในประเทศ แกเปน

คาบัตรเครื่องบินโดยสาร 

   3.9 กรอกราคา/หนวย ใสจํานวนเงนิที่ตองการเบิก  

   3.10 กรอกรหัสงบ ใสรหัสงบประมาณที่ตองการใชเงิน   

   3.11 เลือกสถานะ S : อนุมัติ  

   3.12 กด Pพิมพ   

    1) กรอกชื่อผูเบิก เปนชื่อรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบริหาร กดตกลง 

ดังภาพประกอบที ่11 

    2) กรอกชื่อหัวหนาหนวยงาน (ผูอนุมัติการเบิกจาย) เปนชื่อผูอํานวยการสํานัก

ศึกษาทั่วไป กดตกลง ดังภาพประกอบที่ 11 

    3) กรอกชื่อผูควบคุมงบประมาณ/ผูตรวจเอกสารกอนจาย เปนชื่อเจาหนาที่             

งานการเงินผูทําเรื่องเบิกจาย กดตกลง ดังภาพประกอบที่ 11 

   เม่ือกรอกชื่อครบทั้ง 3 สวนแลวจะปรากฏใบเบิกเงินรายได แลวทําการพิมพ จํานวน  

2 ฉบับเพื่อเสนอตามลําดับขั้นตอไป ดังภาพประกอบที่ 12 
 

   ดําเนนิการตามขอ 3.3 – 3.5 , 3.7 – 3.12 จนครบ ดังภาพประกอบที่ 10  

 

 
 

ภาพประกอบที่ 10 ใบเบิก/ยืม/คืนเงนิ 

กด P พิมพ 

เลือกสถานะ S : อนมุัติ 

เลื่อนไปดานซายเพ่ือ

กรอกรหัสงบประมาณ 

เลือกประเภท 62 : เบิกเงินรายได 
คลิกเพ่ิมใบขอที่ + 

กรอกชื่อรายการ

ที่ขอเบิก 

กรอกรหัสบุคคล 

กรอกหมวดรายการ 

ตามรายการที่ตองการ

เบิกจาย 

กรอกรายการหลังจากที่กรอกหมวดรายการ

เรียบรอยแลวชองรายการจะปรากฏชื่อ

รายการตามหมวดรายการอัตโนมัติ แต

สามารถแกรายการใหตรงกับรายการท่ี

ตองการได 
กรอกจํานวนเงินท่ี

เบิก 
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ภาพประกอบที่ 11 การกรอกผูมีอํานาจลงนาม 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 12 ใบเบิกเงินรายไดคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ 

 

 

กรอกชื่อรองผูอํานวยการ

ฝายบริหาร 

กรอกชื่อผูอํานวยการ กรอกชื่อเจาหนาที่การเงิน 

ชอง ผอ.ลงนาม 

ชอง รอง ผอ.ลงนาม 

ชอง การเงิน ลงนาม 
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  ข้ันตอนที่  4 จัดชุดเอกสารประกอบดวย บันทึกขอเบิก ใบเบิกเงินรายได ใบเบิกคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการ (แบบ.8708) สวนท่ี 1 และสวนที่ 2  ใบสําคัญจายตาง ๆ หนังสือขออนุมัติ

เดินทางไปราชการ คําสั่งเดินทางไปราชการ เสนอขออนุมัติเบิกตามลําดับ ดังนี้ 

   4.1 เสนอหัวหนากลุมงานบริหารและยุทธศาสตรตรวจสอบความถูกตอง เซ็นผาน             

ในบันทึกขอเบิก 

   4.2 เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการตรวจสอบความถูกตอง พิจารณารายการ

เบ้ืองตนเสนอตอผูอํานวยการและเซ็นผานในบันทึกขอเบิก 

   4.3 เสนอรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบริหารตรวจสอบความถูกตองและ           

ลงนามในใบเบิกเงนิรายได ชองผูเบิก และเซ็นผานในบันทึกขอเบิก 

   4.4 เสนอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป พิจารณาอนุมัติในบันทึกขอเบิกและลงนาม          

ในใบเบิกเงินรายได ชองผูอนุมัติการเบิกจาย 

  ข้ันตอนที่  5 จัดเรียงเอกสารชุดเบิกจายประกอบดวย ใบเบิกเงินรายได  บันทึกขออนุมัติ

เบิกคาใชจาย ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ.8708) สวนที่ 1 และสวนที่ 2  ใบสําคัญ

จายตาง ๆ  หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ คําสั่งเดินทางไปราชการ บันทึกในสมุดนําสงและนําสง 

ใหเจาหนาที่การเงินผูควบคมุดูแลเงนิทดรองราชการเพื่อดําเนินการจายเงินตอไป 
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  2.  การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและจัดงาน  

   การจัดโครงการฝกอบรมหรือจัดงานตาง ๆ ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ

พรอมทั้งประมาณงบประมาณในโครงการ ระบุระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดในการดําเนินโครงการ            

ซึ่งเปนไปตามแผนงานและกิจกรรมประจําปในแผนปฏิบัติราชการของสํานักศึกษาทั่วไป   เมื่อผูจัด

โครงการดําเนินโครงการเสร็จเรียบรอยแลว ตองรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายสงงานการเงิน

เพื่อดําเนนิการเบิกจาย มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่  1 

 

 

ขั้นตอนที่  2 

 

 

ขั้นตอนที่  3 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 13 แผนผังขั้นตอนการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและจัดงาน 

 

1.  งานการเงินรบัเรื่องเบิกจายเงิน  

2.  ตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย 

เริ่มตน 

5.  สงใหเจาหนาที่ควบคุมเงนิทดรองราชการเพ่ือ

ดําเนินการจายเงิน 

สิ้นสุด 

3.บันทกึขอเบิกในระบบ MIS 

4.  เสนอผูมอีํานาจ

พิจารณาอนมุัต ิ
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  ข้ันตอนการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและจัดงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1  งานการเงนิรับเร่ืองเบิกคาใชจายในการฝกอบรมหรือจัดงาน เม่ือดําเนินการ

ตามโครงการที่ไดรับอนุมัติเสรจ็สิ้นแลว โดยตองรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจาย พรอมทั้งตนเรื่อง

ประกอบดวย บันทึกขออนุมัติโครงการ แบบฟอรมขออนุมัติโครงการ (ระบุรายละเอียด งบประมาณ 

ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด และกําหนดการ) ใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม/ประชุม 

ทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการและใบสําคัญจายตาง ๆ  

  ข้ันตอนที่  2  เจาหนาที่การเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายเงินใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและอัตราที่ระเบียบกําหนด รวมถึงรายละเอียดและความครบถวนของเอกสารประกอบ           

การเบิกจาย โดยคาใชจายที่เบิกจายตองเปนคาใชจายผูเขารวม คือ ประธาน แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม 

วิทยากร เจาหนาที่ ผูเขารบัการฝกอบรมและผูสังเกตการณ เอกสารดังกลาวประกอบดวย 

   2.1  โครงการที่ไดรับการอนุมัติแลว 

   2.2  กําหนดการที่ชัดเจน ใชประกอบการตรวจรายละเอียดการจัดงาน วัน เวลา และ

สามารถใชนับเวลาการจายคาตอบแทนวิทยากร ใชตรวจรายละเอียดการจัดอาหารและอาหารวาง 

   2.3  ใบลงทะเบียน ตองมีรายละเอียดชื่อโครงการ วัน เวลา สถานท่ี และมีรายมือชื่อ

ผูเขารวมครบตามจํานวนท่ีขอเบิกคาใชจาย หากดําเนินการจายคาใชจายสําหรับผูเขารวมแลว ผูเขารวม

ไมสามารถเขารวมได ใหผูจัดบันทึกรับรองการจายคาใชจายนั้น ไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาอาหารและ

คาอาหารวาง โดยมีขอความ ดังภาพประกอบที่ 14 

 

 

 

 

 

           ภาพประกอบท่ี 14 รับรองอาหารและอาหารวาง 

 

   2.4  ใบสําคัญจายตาง ๆ ที่มีรายละเอียดครบถวนและถูกตอง โดยใบเสร็จรับเงินตองมี

รายละเอียดครบ 5 รายการ จึงจะถือเปนใบเสร็จรับเงนิที่สมบูรณ ใบเสร็จรับเงินที่ถูกตองมีองคประกอบ 

คอื  

    1) ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการ และเลขประจําตัวผูเสียภาษีของผูรับเงิน  

    2) วัน เดือน ป ที่รับเงิน 

    3) เลขลําดับ เลขที่  เลมท่ี รับเงิน 

    4) รายการแสดงการรบัเงินระบุวาเปนคาอะไร ชนิด ชื่อ จํานวนและราคาสินคา 

ขาพเจาขอรับรองวาไดจัดโครงการในวันที่........................และไดจัดและ

จายคาวัสดุอุปกรณ/คาอาหาร/คาอาหารวางจํานวน .........  จรงิ 

             ลงชื่อ................................................ 

                              (......................................................) 

             ผูจดั 
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จํานวนเงินทั้งตวัเลขและอักษร 

    5) ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

   ความนาเชื่อถือของเอกสารการรับเงินเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

    1) ใบเสร็จรับเงิน (ผูรับเงินยินดีออกให ถือวาเปนเอกสารที่ออกโดยบุคคลภายนอก) 

ดังภาพประกอบที่ 15 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 15 ใบเสร็จรับเงิน 

 

    2) ใบสําคัญรับเงิน (ผูจายเปนคนออกใหบุคคลภายนอก เพื่อใหเซ็นยืนยันการรับ

เงนิ) ดังภาพประกอบที่ 16 

 

 

 

 

1. ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการ

และเลขประจําตัวผูเสียภาษี

2. วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 3. เลขลําดับ เลขท่ี  เลมที่ 

รับเงิน 

4. รายการแสดงการรบัเงินระบุ

วาเปนคาอะไร ชนิด ชื่อ จาํนวน

และราคาสินคา 

จํานวนเงินทั้งตัวเลขและอักษร 

 

5. ลายมือชื่อของผูรับเงิน 
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เขียนที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(สวนราชการเปนผูออกให) 

 

ใบสําคัญรับเงิน 
 

     วันท่ี……..เดือน…..............…..พ.ศ. …............ 
 

 ขาพเจา ............................................................... สังกัด ......................................... 

ที่อยู ...................................................................................................................................................... 

ไดรับเงนิจาก สาํนักศึกษาทั่วไป ดังรายการตอไปน้ี 

รายการ จํานวนเงนิ 

 

 

 

 

 

 

รวม 
  

 

จํานวนเงิน (ตัวหนังสือ)  (.................................................................) 
  

    ลงชื่อ ………………………………………… ผูรับเงิน 

                    (......................................................) 
 

    ลงชื่อ ………………………………………… ผูจายเงนิ 

             (....................................................) 

 

ภาพประกอบที่ 16 ใบสําคัญรับเงิน 

 

    3) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ผูจายออกเองยืนยันเองและใชเองภายใน) ดัง

ภาพประกอบที่ 17 
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แบบ  บก.111 

ใบรับรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน 

สวนราชการ.................................................... 
 

 

วัน เดอืน  ป 
 

 

รายละเอียดรายจาย 
 

จํานวนเงิน 
 

หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

 รวมทั้งสิ้น 
 

 
 

รวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร).............................................................. 
 

ขาพเจา  ........................................................ ตําแหนง .............................................. ขอรับรองวารายจายขางตนน้ี  

ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรบัได  และขาพเจาไดจายไปในงานราชการโดยแท 
       

                             (ลงชื่อ).......................................................... 

               (..................................................) 

                         ตําแหนง......................................................... 

 

ภาพประกอบที่ 17 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

 

   ดังนั้นสําหรับใบเสร็จรับเงินที่ไดรับมาตองดูตามสาระสําคัญของใบเสร็จรับเงิน        

วามีรายละเอียดครบถวนหรอืไม และที่สําคัญคือตองระบุไวใหชัดเจนวาไดรับเงนิจากผูจัด (ชื่อและที่อยู

ของผูจัด) หากไมมีรายละเอียดตาง ๆ ตามที่กําหนด จะตองทําเอกสารประเภทที่ 2 หรือ 3 เพิ่มเติม             

เพื่อประกอบใบเสร็จรับเงนิใหมีความนาเชื่อถือ สมบูรณมากยิ่งข้ึน 

    2.4.1 คาเชาที่พัก ประกอบดวย ใบเสร็จรับเงิน และใบรายละเอียดการเขาพัก 

(Folio) หากใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียดเขาพักที่ชัดเจนแลวสามารถใชเพียงใบเสร็จรับเงินฉบับเดียว            

ในการเบิกจายได  

    2.4.2 คาใชจายเก่ียวกับการใชและการตกแตงสถานท่ีฝกอบรม ดําเนินการจัดซื้อ

จัดจางตามระเบียบพัสดุ 

    2.4.3  คาใชจายในพิธีเปด - ปด การฝกอบรม ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ

พัสดุ 

    2.4.4  คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 
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    2.4.5  คาประกาศนยีบัตร ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

    2.4.6  คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและสิ่งพิมพ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม

ระเบียบพัสด ุ

    2.4.7  คาหนังสือสําหรับผูเขารับการฝกอบรม ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ

พัสดุ 

    2.4.8  คาใชจายในการติดตอสื่อสาร ใชใบเสร็จรับเงินจากโรงแรมหรือสถานที่จัด 

เชน คาโทรศัพท คาโทรสาน คาอินเตอรเน็ต เปนตน 

    2.4.9  คาเชาอุปกรณตาง ๆ ในการฝกอบรม ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ

พัสดุ 

    2.4.10  คากระเปาหรือสิ่งที่ ใชบรรจุ เอกสารสําหรับผู เขารับการฝกอบรม 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสด ุ

    2.4.11  คาของสมนาคุณในการดูงาน ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

    2.4.12  คาสมนาคุณวิทยากร สามารถจายไดเปนเงินเทานั้น ใชใบสําคัญรับเงิน

สําหรับวิทยากรและสําเนาบัตรประชาชนวิทยากร โดยใหนับเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรมไมตอง

หักเวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม ซึ่งแตละชั่วโมงการฝกอบรมตองไมนอยกวา 50 นาที 

ชั่วโมงการอบรมที่ไมถึง 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาทีใหจายคาสมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง 

    2.4.13 คาอาหารวาง ใชใบเสร็จรับเงิน ดูรายละเอียดประกอบจํานวนที่ เบิก              

กับใบลงทะเบียน 

    2.4 .14 คาอาหาร ใช ใบ เสร็จรับ เงิน ดูรายละเอียดประกอบจํานวนที่ เบิ ก                       

กับใบลงทะเบียน 

    2.4.15 คายานพาหนะ 

     1)  ใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัด/ยืมจากสวนราชการอ่ืน/หนวยงานอ่ืน 

เบิกคาเชื้อเพลิงไดเทาที่จายจริง โดยดําเนนิการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสด ุ

     2) เชาเหมายานพาหนะ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสด ุ

     3) ใชยานพาหนะประจําทาง ใบเสร็จรับเงิน หากไมสามารถเรียกใบเสรจ็รับเงิน

ไดใหใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงนิ พรอมใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประชาชนผูจายเงิน 

     4) ยานพาหนะสวนบุคคล ตองไดรับอนุมัติใหใชยานพาหนะสวนบุคคล           

เพื่อเบิกคาพาหนะแบบเหมาจาย โดยใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน พรอมใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตร

ประชาชนผูจายเงิน และรับรองระยะทางในใบแสดงระยะทางจากเว็บไซตกรมทางหลวง หรือ Google 

Map 
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     5) เดินทางโดยเครื่องบินโดยสาร ตองไดรับอนุมัติ ในการเดินทาง ให ใช

ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจําหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือใบรับเงิน   

ที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุซื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ-สกุลผูเดินทาง ตนทาง-ปลายทาง 

เลขที่ เที่ยวบิน วันเวลาที่เดินทาง จํานวนเงิน ที่พิมพออกจากระบบอิเล็กทรอนิกสเปนหลักฐาน

ประกอบการเบิกคาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

   2.5  ใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนา    

ทางวิชาการ โดยกรอกคาใชจายในการดําเนินงานใหครบถวน  ดังภาพประกอบที่ 18 
 

แบบใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ 
 

หลักสูตร   : โครงการ........................................................... 

วันท่ี................................................................. 

________________________________ 

1. ชื่อผูเขารวมโครงการ  (ตามใบลงทะเบียนที่แนบ) 

2. การฝกอบรมระดับ .............  จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ทั้งหมด ............คน 

3. คาอาหาร 

  (   )   เชา  จํานวน.......มื้อ  อัตรามื้อละ......บาท     เปนเงิน....................บาท 

 (   )   กลางวัน จํานวน.......มื้อ  อัตรามื้อละ......บาท     เปนเงิน....................บาท 

 (   )   เย็น  จํานวน.......มื้อ  อัตรามื้อละ......บาท     เปนเงิน....................บาท 

4.  คาที่พัก 

 (   )   หองเดี่ยว จํานวน.......หอง  อัตราหองละ......บาท    เปนเงิน....................บาท 

 (   )   หองคู  จํานวน.......หอง  อัตราหองละ......บาท    เปนเงิน....................บาท 

5. คาพาหนะ 

 (   )   อื่น ๆ ..............................................       เปนเงิน....................บาท 

6. (   )   คาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปน.............        เปนเงิน....................บาท 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น (...............................................................)           เปนเงิน....................บาท 

      
         (ลงชื่อ).......................................................... 

               (..................................................) 

                   ตําแหนง......................................................... 

 

ภาพประกอบที่ 18 แบบใบแจงรายการคาใชจาย 

 

   2.6 หนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดโครงการ จะสามารถเบิกจายไดไมเกิน     

ที่ไดรับอนุมัติเทานั้น ดังภาพประกอบท่ี 19 
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    บันทึกขอความ 

สวนราชการ      สาํนักศกึษาทั่วไป  งานการเงิน   โทร. 0 4375 4571  ภายใน 2069                         

ที่   ศธ 0530.25/ วันท่ี         สิงหาคม  2561 

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกคาใชจายโครงการพัฒนาอาจารยการวัดประเมินผลกลุมภาษาอังกฤษ 

เรียน ผูอํานวยการสาํนักศึกษาทั่วไป 

                ตามหนังสือสํานักศึกษาทั่วไป ที่ ศธ 0530.25/1158 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง 

ขออนุมัติจัดโครงการพัฒนาอาจารยการวัดประเมินผลกลุมภาษาอังกฤษนั้น งานพัฒนาอาจารยไดรับ

อนุมัติใหจัดโครงการในวันท่ี 20 – 21 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุมสํานักศึกษาทั่วไป RN1-105 

อาคารราชนครินทร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ความละเอียดทราบแลวนั้น บัดนี้ โครงการดังกลาวได

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดโครงการจากเงนิรายไดสาํนักศึกษาทั่วไป ป 

2561 งบอุดหนุน หมวด โครงการพัฒนาพัฒนาอาจารยดานการจัดการเรยีนการสอน (1057670) 

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

   1. คาอาหาร      13,300 บาท 

   2. คาอาหารวาง      6,000 บาท 

   3. คาตอบแทนวิทยากร      7,200 บาท 

   4. คาตอบแทนพนักงานขับรถ       300  บาท 

   รวมทั้งสิ้น                 26,500 บาท  

                     (สองหม่ืนหกพันหารอยบาทถวน) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

                                                            (.........................................) 

                                                              นกัวิชาการศกึษา 

 

 

       (..........................................) 

                                               รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบรหิาร 

 

ภาพประกอบที่ 19 บันทึกขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดโครงการ 
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   2.7 หนังสืออนุ มัติ ให เดินทางไปราชการ การจัดฝกอบรม การเดินทางไปจัด 

(เจาหนาที่) และการเขารับการฝกอบรม (ผูเขาอบรม) ตองไดรับอนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการอนุมัติเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมทางราชการ  และเมื่อเดินทางกลับจาก

ราชการแลวใหจัดทาํใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ.8708) ดังภาพประกอบที่ 5    

  ขั้นตอนท่ี  3 เมื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายครบถวนถูกตองแลว ดําเนินการ

ผานระบบการเงนิ ตามขั้นตอน ดังนี้  

   3.1 เรียกโปรแกรมระบบการเงิน ดังภาพประกอบที่ 7   

   3.2 เรียกเมนูงานการเงิน  เลือกขอ  1 : ใบเบิก/ยืม/คืนเงิน ดังภาพประกอบที่ 8 

   3.3 เลอืกประเภท 62 : เบิกเงินรายได  

   3.4 เลือกใบขอที่ คลิกเครื่องหมาย +  

   3.5 กรอกเรื่องขอ ระบรุายการขอเบิก เชน ขอเบิกคาใชจายโครงการพัฒนาบุคลากร  

   3.6 เลือกเจาหน้ี/ลูกหนี้/ผูเบิก กรอกรหัสบุคคลของรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป

ฝายบริหาร หรือหัวหนาสํานักงานเลขานุการ(ในกรณีรองผู อํานวยไมสามารถมาปฏิบัติงานได)                

หากไมทราบรหัสบุคคลใหกด Spacebar 1 ครั้ง จะข้ึนหนาจอคนหารหัสบุคคล ใหกรอกชื่อบุคคล*

XXXXXX* กดคนหา และเลือกบุคคลที่ตองการ ดังภาพประกอบที่ 9 

   3.7 กรอกหมวดรายการ ตามรายการท่ีตองการเบิกจาย เชน  

    1) คาอาหาร  กรอก คาอาหารและเครื่องดื่ม 

    2) คาอาหารวาง กรอก คาอาหารและเครื่องดื่ม 

    3) คาตอบแทนวิทยากร กรอก คาตอบแทนวิทยากร 

    4) คาที่พัก กรอก คาที่พัก 

    5) คาพาหนะ กรอก คาพาหนะเดินทาง 

    6) คาเครื่องบินโดยสาร กรอก คาเครื่องบิน(บริษัทการบินไทย)ในการเดินทาง     

ในประเทศ หรือ คาเครื่องบินอ่ืนในการเดินทาง ในประเทศ 

   3.8 กรอกรายการหลังจากที่กรอกหมวดรายการเรียบรอยแลวชองรายการจะปรากฏ

ชื่อรายการตามหมวดรายการอัตโนมัติ แตสามารถแกรายการใหตรงกับรายการที่ตองการได เชน 

    1) คาอาหารวาง ปรากฏ คาอาหารและเครื่องดื่ม แกเปน คาอาหารวาง 

    2) คาเครื่องบินโดยสาร ปรากฏ คาเครื่องบินอ่ืนในการเดนิทาง ในประเทศ แกเปน

คาบัตรเครื่องบินโดยสาร 

   3.9 กรอกราคา/หนวย ใสจํานวนเงินที่ตองการเบิก  

   3.10 กรอกรหัสงบ ใสรหัสงบประมาณที่ตองการใชเงิน   

   3.11 เลือกสถานะ S : อนุมัติ  
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   3.12 กด Pพิมพ 

    1) กรอกชื่อผูเบิก เปนชื่อรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบริหาร กดตกลง 

ดังภาพประกอบที่ 11 

    2) กรอกชื่อหัวหนาหนวยงาน (ผูอนุมัติการเบิกจาย) เปนชื่อผูอํานวยการสํานัก

ศึกษาทั่วไป กดตกลง ดังภาพประกอบที่ 11 

    3) กรอกชื่อผูควบคุมงบประมาณ/ผูตรวจเอกสารกอนจาย เปนชื่อเจาหนาที่งาน

การเงนิผูทาํเรื่องเบิกจาย กดตกลง ดังภาพประกอบที่ 11 

    เมื่อกรอกชื่อครบท้ัง 3 สวนแลวจะปรากฏใบเบิกเงินรายได แลวทําการพิมพ 

จํานวน 2 ฉบับเพ่ือเสนอตามลําดับขั้นตอไป ดังภาพประกอบท่ี  

    ดําเนนิการตามขอ 3.3 – 3.5 , 3.7 – 3.12 จนครบ ดังภาพประกอบที่ 20 
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 20 ใบเบิก/ยืม/คนืคาใชจายในการจัดโครงการ 

เลือกประเภท 62 : เบิกเงินรายได คลิกเพ่ิมใบขอที่ + 

กรอกเรื่องที่ขอเบิก 

กรอกรหัสบุคคล 
เลือกสถานะ S : อนุมัติ 

กรอกหมวดรายการ 

ตามรายการที่ตองการ

เบิกจาย 
กรอกรายการหลงัจากที่กรอกหมวดรายการ

เรียบรอยแลวชองรายการจะปรากฏชื่อ

รายการตามหมวดรายการอัตโนมัติ แต

สามารถแกรายการใหตรงกับรายการที่

ตองการได 

กรอกจํานวนเงินที่

เบิก 

กด P พิมพ 
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ภาพประกอบที่ 21 ใบเบิก/ยืม/คนืคาใชจายในการจัดโครงการ 
 

  ข้ันตอนที่  4 จัดชุดเอกสารประกอบดวย บันทึกขอเบิก ใบเบิกเงินรายได ใบแจงรายการ

คาใชจายระหวางการฝกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ  เอกสารประกอบการเบิกจาย 

ใบลงทะเบียน หนังสือตนเรื่องขอเบิก เสนอขออนมุัติเบิกตามลําดับ ดังนี้ 

   4.1 เสนอหัวหนากลุมงานบริหารและยุทธศาสตรตรวจสอบความถูกตอง เซ็นผาน           

ในบันทึกขอเบิก 

   4.2 เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการตรวจสอบความถูกตอง พิจารณารายการ

เบ้ืองตนเสนอตอผูอํานวยการและเซ็นผานในบันทึกขอเบิก 

   4.3 เสนอรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบริหารตรวจสอบความถูกตองและ    

ลงนามในใบเบิกเงินรายได ชองผูเบิก และเซ็นผานในบันทึกขอเบิก 

   4.4 เสนอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป พิจารณาอนุมัติในบันทึกขอเบิกและลงนาม  

ในใบเบิกเงินรายได ชองผูอนุมัติการเบิกจาย 

  ข้ันตอนที่  5 จัดเรียงเอกสารชุดเบิกจายประกอบดวย ใบเบิกเงินรายได บันทึกขอเบิก     

ใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ  เอกสาร

ประกอบการเบิกจาย ใบลงทะเบียน หนังสือตนเรื่องขอเบิก บันทึกในสมุดนําสงและนําสงใหเจาหนาที่

การเงนิผูควบคมุดูแลเงินทดรองราชการเพื่อดําเนินการจายเงินตอไป 

ชอง ผอ.ลงนาม 

ชอง รอง ผอ.ลงนาม 

ชอง การเงิน ลงนาม 
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  3. การเบิกคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

   โครงการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม                 

เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตาง ๆ ที่สงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนิสิต               

การสรางโอกาสการเรียนรูท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรูของนิสิต ตามแผนปฏิบัติ

ราชการของหนวยงาน เม่ือโครงการดังกลาวดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ผูไดรับอนุมัติใหจัดโครงการ

ตองรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายสงงานการเงินเพื่อดําเนินการเบิกจาย มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

ดังนี้ 

 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 

 
 
 

ขั้นตอนที่ 2 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 

 

 

ภาพประกอบที่  22 แผนผังขั้นตอนการเบิกคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1.  งานการเงนิรับเร่ืองเบิกจายเงิน  

2.  ตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย 

เรมิตน้ 

5.  สงใหเจาหนาที่ควบคุมเงนิทดรองราชการเพ่ือ

ดําเนินการจายเงิน 

สนิสดุ 

3.บันทกึขอเบิกในระบบ MIS 

4.  เสนอผูมอีํานาจ

พิจารณาอนมุัต ิ
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  ข้ันตอนการเบิกคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม มีรายละเอีย ดังนี้ 

  ขั้นตอนท่ี  1  งานการเงินรับเรื่องเบิกคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของนิสิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อผูจัดโครงการดําเนินการตามที่ไดรับอนุมัติตามระยเวลาเรียบรอยแลว       

ผูจัดโครงการตองรวมรวมเอกสาร ประกอบดวย บันทึกขออนุมัติโครงการที่ไดรับอนุมัติแลว แบบฟอรม

ขออนุมัติโครงการ (ระบุรายละเอียด งบประมาณ ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด และกําหนดการ) ใบแจง

รายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการและใบสําคัญจายตาง ๆ 

สงเจาหนาท่ีการเงิน 

  ข้ันตอนที่  2  เจาหนาที่การเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายเงินใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและอัตราที่ระเบียบกําหนด รวมถึงรายละเอียดและความครบถวนของเอกสารประกอบการ

เบิกจาย เอกสารดังกลาวประกอบดวย 

   2.1  โครงการที่ไดรับการอนุมัติแลว 

   2.2  กําหนดการที่ชัดเจน ใชประกอบการตรวจรายละเอียดการจัดงาน วัน เวลา และ

สามารถใชนับเวลาการจายคาตอบแทนวิทยากร ใชตรวจรายละเอียดการจัดอาหารและอาหารวาง 

   2.3  ใบลงทะเบียน ตองมีรายละเอียดชื่อโครงการ วัน เวลา สถานที่ และมีรายมือชื่อ

ผูเขารวมครบตามจํานวนท่ีขอเบิกคาใชจาย หากดําเนินการจายคาใชจายสําหรับผูเขารวมแลว ผูเขารวม

ไมสามารถเขารวมได ใหผูจัดบันทึกรับรองการจายคาใชจายนั้น ไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาอาหาร และ

คาอาหารวาง ดังภาพประกอบที่ 14 

   2.4  ใบสําคัญจายตาง ๆ ตองมีรายละเอียดครบถวนและถูกตอง ซึ่งใบสําคัญจาย

สําหรับคาใชจายสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีคาใชจาย ดงันี ้

    2.4.1 คาสมนาคุณวิทยากร ผูบรรยาย หรือฝกปฏิบัติ ในการจัดกิจกรรม อบรม 

หรือจัดโครงการหรือจัดงานสําหรับนิสิต หลักฐานการจายเงินประกอบดวย หนังสือเชิญวิทยากร หนงัสือ

ตอบรับ ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร และสําเนาบัตรประชาชน โดยตรวจสอบการนับชั่วโมง          

การปฏิบัติงาน ดังนี ้

        1) การนับชั่วโมงใหนับ 60 นาทีเปน 1 ชัว่โมง 

           2) ถาไมถึง 60 นาที หรือเกิน 60 นาที และ สวนที่เกินนั้น นับไดไมนอยกวา 50 

นาที ใหถือเปน 1 ชั่วโมง 

           3) ถานับไดไมนอยกวา 25 นาที แตไมถึง 50 นาที ใหเบิกจายไดก่ึงหนึ่ง 

    กรณีจําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถเปนพิเศษและจะเบิกจาย       

คาสมนาคุณวิทยากรสูงกวาท่ีกําหนด ใหทําหนังสือขออนุมัติคาตอบแทนเปนกรณีพิเศษตออธิการบดี
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หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมายกอนโครงการเริ่ม โดยใชหนังสืออนุมัติใหเบิกจายคาตอบแทนเปนกรณี

พิเศษแนบประกอบการเบิกจาย 

    2.4.2 คาตอบแทนผูนําออกกําลังกาย ใชหนังสือเชิญ หนังสือตอบรับ ใบสําคัญรับ

เงนิ และสําเนาบัตรประชาชน 

    2.4.3 คาอาหารสําหรับวิทยากร ผูบรรยาย หรือฝกปฏิบัติ ใชใบเสร็จรับเงินหรือ

หากไมมีใหใชใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตวัประชาชน  

    2.4.4 คาเครื่องดื่มและอาหารวางสําหรับวิทยากร ผูบรรยาย หรือฝกปฏิบัติ                  

ใชใบเสร็จรับเงิน หรือหากไมมีใหใชใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

    2.4.5 คาลงทะเบียนในการฝกอบรม ประชุม สัมมนา เสนอผลงานทางวิชาการ 

หรือบริการวิชาการ คาสมัครสอบเพื่อวัดความรู คาลงทะเบียนเรียนภาษาตางประเทศ คาสมัครแขงขัน

ทางวิชาการ คาลงทะเบียนเรียนแลวเทียบโอนหนวยกิต ใชใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนที่ระบุหลักสูตร 

ที่ชัดเจน วันที่อบรม และจํานวนเงนิ 

    2.4.6 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับนิสิตจากมหาวิทยาลัยอ่ืน                

ที่มาเยี่ยมเยือนชมกิจการ การใหความชวยเหลือหรือทํางานรวมกับนิสิตมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ใชใบเสร็จรับเงิน โดยมีรายการเปนคาอาหาร หรืออาหารวาง หรือหากไมมีใหใช

ใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน โดยดูรายละเอียดประกอบจํานวนท่ีเบิก                    

กับใบลงทะเบียน 

    2.4.7 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับนิสิตจัดโครงการ จัดกิจกรรม           

จัดงานภายในมหาวิทยาลัย ใชใบเสร็จรับเงิน โดยมีรายการเปนคาอาหาร หรืออาหารวาง หรือหากไมมี

ใหใชใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน โดยดูรายละเอียดประกอบจํานวนที่เบิก             

กับใบลงทะเบียน 

    2.4.8 คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม สําหรับนิสิตจัดโครงการ จัดกิจกรรม        

จัดงานภายนอกมหาวิทยาลัย ใชใบเสร็จรับเงนิ โดยมีรายการเปนคาอาหาร หรืออาหารวางหรอืหากไมมี

ใหใชใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน โดยดูรายละเอียดประกอบจํานวนที่เบิก               

กับใบลงทะเบียน 

    2.4.9 คาเชาที่พักสําหรับนิสิตภายในประเทศ ใหตรวจสอบจํานวนผูเขาพักไมเกิน

ตามจํานวนที่ขออนุมัติในโครงการเทียบกับจํานวนในใบลงทะเบียน และคําสั่งเดินทางไปราชการ โดย

การเขาพักในการเดินทางเปนหมูคณะตองพักคู  การเดินทางไปราชการใหเลือกเบิกระหวางคาเชาที่พัก

เทาที่จายจรงิและที่พักเหมาจาย ทั้งนี้จะเบิกทั้ง 2 อยางในครั้งเดียวกันไมได  

    1) คาเชาที่พัก ใชใบเสร็จรับเงิน โดยมีรายการเปนคาที่พัก และใบรายละเอียด

การเขาพัก (Folio) หากใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียดเขาพักที่ชัดเจนแลวสามารถใชเพียงใบเสร็จรับเงิน
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ฉบับเดียวในการเบิกจายได ในกรณีเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูง หรือแหลงทองเที่ยว      

ใหเบิกจายเพิ่มอีก 25% ตามจังหวัดท่ีระบุในระเบียบมหาวิทยาลัย 

           2) เหมาจายคาเชาที่พัก ใชแบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) 

ใบสําคัญรับเงินผูขอเบิก และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูขอเบิก 

    2.4.10 คาที่พักสําหรับวิทยากร ผูบรรยายหรือผูนําฝกปฏิบัติ ใชใบเสร็จรับเงิน   

โดยมีรายการเปนคาที่พัก และใบรายละเอียดการเขาพัก (Folio) หากใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียด            

เขาพักที่ชัดเจนแลวสามารถใชเพียงใบเสรจ็รับเงินฉบับเดียวในการเบิกจายได  

    2.4.11 คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของนิสิตในราชอาณาจักรและ

ตางประเทศชั่วคราว ใหลงนามรับเงินในใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  แบบ 8708 สวนที่ 2 

โดยนับเวลาในการเดินทางไปราชการ ดังนี้  

    1) ออกจากที่อยูหรือที่ทําการปกติจนกลับถึงที่อยูหรือที่ทําการปกติ 

            2) กรณีพักแรม 24 ชั่วโมง นับเปน 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมง ใหนับเปน 1 วัน  

            3) กรณีไมพักแรม เน่ืองจากเดินทางไมถึง 24 ชั่วโมง และสวนที่ไมถึงนั้นเกิน 12 

ชั่วโมง ใหนับเปน 1 วัน หากไมเกิน 12 ชั่วโมง แตเกิน 6 ชั่วโมงข้ึนไป นับเปนครึ่งวัน 

        เชน เดินทางไปราชการวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 เวลา 06.00 น. กับถึง 24 

สิงหาคม 2561 เวลา  18.40 น. นับเวลาเปน 4 วัน 12 ชม. 40 นาที ซึ่งคิดเปน 5 วัน  การคํานวณ    

คาเบี้ยเลี้ยง จํานวน 5 วัน ๆ ละ 240 บาท เทากับ 1,200 บาท  

 

          1 วัน           1 วัน                  1 วัน              1 วัน            12 ชม. 40 นาที 

 

 20 ส.ค. 61        21 ส.ค. 61        22 ส.ค. 61        23 ส.ค. 61       24 ส.ค. 61    24 ส.ค. 61 

  06.00 น.   06.00 น.         06.00 น.           06.00 น.         06.00 น.        18.40 น. 

 

   หากในการจัดโครงการมีการเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวัน คํานวณคาเบ้ียเลี้ยง ดังนี้  

   คาเบีย้เลี้ยงจํานวน 5 วัน ๆ ละ 240 บาท      เทากับ   1,200 บาท 

   หัก คาอาหาร 1/3 (80บาท*5วัน)               เทากับ      400 บาท 

      จายคาเบี้ยเลี้ยง    เทากับ      800 บาท 

 

    2.4.12 คาพาหนะในการเดินทางไปราชการของนิสิต  รวมถึงคาเชายานพาหนะ         

คาเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ คาระวางบรรทุก คาจางคนหาบหามและอ่ืน ๆ ผูเดินทาง

รวมกับนิสิต ใหเบิกคาใชจายตามสิทธิของตนตามระเบียบท่ีเกี่ยวของ ดังนี้   
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     1)  ใชยานพาหนะของสวนราชการผูจัด /ยืมจากสวนราชการอื่น/หนวยงานอ่ืน 

เบิกคาเชื้อเพลิงไดเทาท่ีจายจริง โดยดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

     2) เชาเหมายานพาหนะ ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

     3) ใชยานพาหนะประจําทาง ใบเสร็จรับเงิน หากไมสามารถเรียกใบเสรจ็รับเงิน

ไดใหใชใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงิน พรอมใบสําคญัรับเงินและสําเนาบัตรประชาชนผูจายเงนิ 

     4) ยานพาหนะสวนบุคคล ตองไดรับอนุมัติใหใชยานพาหนะสวนบุคคล เพื่อเบิก

คาพาหนะแบบเหมาจาย โดยใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน พรอมใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตร

ประชาชนผูจายเงิน และรับรองระยะทางในใบแสดงระยะทางจากเว็บไซตกรมทางหลวง หรือ Google 

Map 

     5) เดิ น ท างโดย เครื่ อ งบิ น โดยส าร  ต อ งได รับ อนุ มั ติ ใน ก าร เดิ น ท า ง                     

ใหใชใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจําหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือ              

ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งระบุซื่อสายการบิน วันที่ออก ชื่อ-สกุลผูเดินทาง ตนทาง-

ปลายทาง เลขที่ เท่ียวบิน วันเวลาท่ีเดินทาง จํานวนเงิน ท่ีพิมพออกจากระบบอิเล็กทรอนิกส           

เปนหลักฐานประกอบการเบิกคาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

    2 .4 .13  ค าประ กัน อุบั ติ เหตุของนิ สิ ต ในกรณี ที่ จั ดกิ จกรรม การจัดงาน                     

หรือจัดโครงการ ใชกรมธรรมประกันภัย และใบเสร็จรับเงิน โดยมีรายการเปนคาประกันอุบัติเหตุ 

    2.4.14  โครงการหรือจัดงานหรือไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการตางประเทศ

ชั่วคราว ใหเบิกคาใชจายที่เก่ียวของตามระเบียบที่กําหนด 

    2.4.15  การจายเงินสนับสนุนสมทบการจัดกิจกรรม หรือจัดงาน หรือโครงการ

รวมกับหนวยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย ใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน แนบสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน โดยมีรายการเปนคาสนับสนุนสมทบการจัดกิจกรรม 

    2.4.16  คาเครื่องชุดกีฬา สําหรับใชในการแขงขัน ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง               

ตามระเบียบพัสดุ 

    2.4.17  ชุดวอรมสําหรับนักกีฬา ผูฝกสอน ผูควบคุมนักกีฬา ดําเนินการจัดซื้อ           

จัดจางตามระเบียบพัสดุ 

    2.4.18 คาสมัครเขาแขงขันกีฬา ที่อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายอนุมัติ          

ใหเขาแขงขัน ใชใบเสร็จรับเงิน โดยมีรายการเปนคาสมัครเขาแขงขันกีฬา 

    2.4.19 เงินสนับสนุนในการแขงขันภายในประเทศ ใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญ

รับเงิน แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน โดยมีรายการเปนคาสนับสนุนการแขงขัน 

    2.4.20  เงินสนับสนุนในการแขงขันตางประเทศ ใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญ         

รับเงิน แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนโดยมีรายการเปนคาสนับสนุนการแขงขัน 
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    2.4.21  เงินรางวัลหรือคาของรางวัลที่จัดใหมีการประกวดแขงขัน 

     1) เงินรางวัล ใชใบสําคัญรับเงิน แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

     2) คาของรางวัล ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

    2.4.22  เงนิรางวัลสําหรับนิสิตที่สรางชื่อเสียงใหแกมหาวิทยาลัย ใชใบสําคัญรับเงิน 

แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

    2.4.23  คาตอบแทนกรรมการผูตัดสิน ใช ใบสําคัญรับเงิน แนบสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน 

    2.4.24  เงินปลอบขวัญกรณี เกิดอุบัติเหตุในการแขงขัน ใชใบสําคัญรับเงิน                   

แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

    2.4.25 คาวงดุริยางคในงานสถาปนา หรืองานพิธีการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ 

    2.4.26  คาจัดการแสดงในโครงการหรือกิจกรรม ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง         

ตามระเบียบพัสดุ 

    2.4.27  คาแสดงดนตรีในโครงการหรือกิจกรรม ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง             

ตามระเบียบพัสดุ 

    2.4.28  คาปจจัยถวายพระสงฆในงานพิธีการตาง ๆ  ใชใบสําคัญรับเงิน แนบสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชน และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

    2.4.29  คาตอบแทนผูนําประกอบพิธีพราหมณในงานพิธีตาง ๆ  ใชใบสําคัญรับเงิน 

แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

    2.4.30 คาตอบแทนครูชางในพิธีครอบครู ใชใบสําคัญรับเงิน แนบสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน  

    2.4.31 คาตอบแทนผูนําประกอบพิธีทางศาสนาในงานพิธีการตาง ๆ ใชใบสําคัญ 

รับเงิน แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

    2.4.32 คาตอบแทนพิธีกร ใชใบสําคัญรับเงิน แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

    2.4.33  คาตอบแทนนักเรียน และนิสิตชวยปฏิบัติงาน ใชหนังสืออนุมัติงบประมาณ

คาตอบแทนนิสิตชวยปฏิบัติงาน บัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน หลักฐาน        

การจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 

    2.4.34  คาธรรมเนียมหรือคาบัตรเขาชมสถานที่ศึกษาดูงาน ใชใบเสร็จรับเงินหรือ

ตั๋วคาบัตรเขาชมสถานที่พรอมแนบใบรองรับแทนใบเสรจ็รับเงิน 
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    2.4.35  คาตัดชุดพิธีการของกรรมการองคการนิสิต สภานิสิตมหาวิทยาลัยและ

สโมสรนิสิต ใชหนังสืออนุมัติจากอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย และดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ตามระเบียบพัสดุ 

    2.4.36  การประชุมกรรมการองคการนิสิต สภานิสิตมหาวิทยาลัย สโมสรนิสิต 

     1) คาอาหาร ใชใบเสร็จรับเงิน โดยมีรายการเปนคาอาหาร หรืออาหารวางหรือ

หากไมมีใหใชใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน โดยดูรายละเอียดประกอบจํานวน           

ที่เบิกกับใบลงทะเบียน 

     2) คาอาหารวางและเครื่องด่ืม ใชใบเสร็จรับเงิน โดยมีรายการเปนคาอาหาร 

หรอือาหารวาง หรือหากไมมีใหใชใบสําคัญรับเงินและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน โดยดูรายละเอียด

ประกอบจํานวนที่เบิกกับใบลงทะเบียน 

   2.5  ใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทาง

วิชาการ โดยกรอกคาใชจายในการดําเนินงานใหครบถวน  (เอกสารท่ี 4 ภาคผนวก ก) 

   2.6 หนังสือขออนุมัติเบิกคาใชจายในการจัดโครงการ จะสามารถเบิกจายไดไมเกิน            

ที่ไดรับอนุมัติเทานั้น ดังภาพรประกอบที่ 19 

   2.7 หนังสืออนุ มัติ ให เดินทางไปราชการ การจัดฝกอบรม การเดินทางไปจัด 

(เจาหนาที่) และการเขารับการฝกอบรม (ผูเขาอบรม) ตองไดรับอนุมัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการอนุมัติเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมทางราชการ  และเมื่อเดินทางกลับจาก

ราชการแลวใหจัดทําใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ.8708) ดังภาพประกอบที่ 5    

  ขั้นตอนท่ี  3 เมื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายครบถวนถูกตองแลว ดําเนินการ

ผานระบบการเงนิ ตามขั้นตอน ดังนี้  

   3.1 เรียกโปรแกรมระบบการเงิน ดังภาพประกอบที่ 7 

   3.2 เรียกเมนูงานการเงิน  เลือกขอ  1 : ใบเบิก/ยืม/คืนเงิน  ดังภาพประกอบท่ี 8 

   3.3 เลือกประเภท 62 : เบิกเงินรายได  

   3.4 เลอืกใบขอที่ คลิกเครื่องหมาย + 

   3.5 กรอกเรื่องขอ ระบุรายการขอเบิก เชน ขอเบิกคาใชจายโครงการมหกรรมนําเสนอ

ผลงานวิชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   3.6 เลือกเจาหน้ี/ลูกหนี้/ผูเบิก กรอกรหัสบุคคลของรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป

ฝายบริหาร หรือหัวหนาสํานักงานเลขานุการ(ในกรณีรองผู อํานวยไมสามารถมาปฏิบัติงานได)              

หากไมทราบรหัสบุคคลใหกด Spacebar 1 ครั้ง จะขึ้นหนาจอคนหารหัสบุคคล ใหกรอกชื่อบุคคล 

*XXXXXX* กดคนหาและเลือกบุคคลที่ตองการ ดังภาพประกอบที่ 9 
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   3.7 กรอกหมวดรายการ ตามรายการท่ีตองการเบิกจาย เชน  

    1) คาอาหาร  กรอก คาอาหารและเครื่องดื่ม 

    2) คาอาหารวาง กรอก คาอาหารและเครื่องดื่ม 

    3) คาตอบแทนวิทยากร กรอก คาตอบแทนวิทยากร 

    4) คาที่พัก กรอก คาที่พัก 

    5) คาพาหนะ กรอก คาพาหนะเดินทาง 

    6) คาเครื่องบินโดยสาร กรอก คาเครื่องบิน(บริษัทการบินไทย)ในการเดินทาง         

ในประเทศ หรือ คาเครื่องบินอ่ืนในการเดินทาง ในประเทศ 

   3.8 กรอกรายการหลังจากที่กรอกหมวดรายการเรียบรอยแลวชองรายการจะปรากฏ

ชื่อรายการตามหมวดรายการอัตโนมัติ แตสามารถแกรายการใหตรงกับรายการที่ตองการได เชน  

    1) คาอาหารวาง ปรากฏ คาอาหารและเครื่องดื่ม แกเปน คาอาหารวาง 

    2) คาเครื่องบนิโดยสาร ปรากฏ คาเครื่องบินอ่ืนในการเดนิทาง ในประเทศ แกเปน

คาบัตรเครื่องบินโดยสาร 

   3.9 กรอกราคา/หนวย ใสจํานวนเงนิที่ตองการเบิก  

   3.10 กรอกรหัสงบ ใสรหัสงบประมาณที่ตองการใชเงิน   

   3.11 เลือกสถานะ S : อนุมัติ  

   3.12 กด Pพิมพ   

    1) กรอกชื่อผูเบิก เปนชื่อรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบริหาร กดตกลง 

ดังภาพประกอบที่ 11 

    2) กรอกชื่อหัวหนาหนวยงาน (ผูอนุมัติการเบิกจาย) เปนชื่อผูอํานวยการสํานัก

ศึกษาทั่วไป กดตกลง ดังภาพประกอบที่ 11 

    3) กรอกชื่อผูควบคุมงบประมาณ/ผูตรวจเอกสารกอนจาย เปนชื่อเจาหนาที่          

งานการเงินผูทําเรื่องเบิกจาย กดตกลง ดังภาพประกอบที่ 11 

    เมื่อกรอกชื่อครบท้ัง 3 สวนแลวจะปรากฏใบเบิกเงินรายได แลวทําการพิมพ 

จํานวน 2 ฉบับเพ่ือเสนอตามลําดับขั้นตอไป ดังภาพประกอบที่ 23 

    ดําเนนิการตามขอ 3.3 – 3.5 , 3.7 – 3.12 จนครบ ดังภาพประกอบที่ 22 
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ภาพประกอบที่ 22 ใบเบิก/ยืม/คืนเงินคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรรมของนิสิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

เลือกประเภท 62 : เบิกเงินรายได คลิกเพ่ิมใบขอที่ + 

กด P พิมพ 

เลือกสถานะ S : อนุมัติ 

กรอกชื่อรายการ

ทีข่อเบิก 

กรอกรหัสบุคคล 

กรอกหมวดรายการ 

ตามรายการที่ตองการ

เบิกจาย 
กรอกรายการหลังจากที่กรอกหมวดรายการ

เรยีบรอยแลวชองรายการจะปรากฏชื่อ

รายการตามหมวดรายการอัตโนมัติ แต

สามารถแกรายการใหตรงกับรายการที่

ตองการได 
เลื่อนไปดานซายเพื่อ

กรอกรหัสงบประมาณ 

กรอกจํานวนเงินท่ี

เบิก 
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ภาพประกอบที่ 24 ใบเบิกเงินรายไดคาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรรมของนิสิต 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

  ข้ันตอนที่  4 จัดชุดเอกสารประกอบดวย บันทึกขอเบิก ใบเบิกเงินรายได ใบแจงรายการ

คาใชจายระหวางการฝกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ  เอกสารประกอบการเบิกจาย 

ใบลงทะเบียน หนังสือตนเรื่องขอเบิก เสนอขออนมุัติเบิกตามลําดับ ดังนี้ 

   4.1 เสนอหัวหนากลุมงานบริหารและยุทธศาสตรตรวจสอบความถูกตอง เซ็นผาน         

ในบันทกึขอเบิก 

   4.2 เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการตรวจสอบความถูกตอง พิจารณารายการ

เบ้ืองตนเสนอตอผูอํานวยการและเซ็นผานในบันทึกขอเบิก 
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   4.3 เสนอรองผูอํานวยการสํานักศึกษาท่ัวไปฝายบริหารตรวจสอบความถูกตองและ         

ลงนามในใบเบิกเงนิรายได ชองผูเบิก และเซ็นผานในบันทึกขอเบิก 

   4.4 เสนอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป พิจารณาอนุมัติในบันทึกขอเบิกและลงนาม    

ในใบเบิกเงินรายได ชองผูอนุมัติการเบิกจาย 

  ข้ันตอนที่  5 จัดเรียงเอกสารชุดเบิกจายประกอบดวย ใบเบิกเงินรายได บันทึกขอเบิก           

ใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ เอกสาร

ประกอบการเบิกจาย ใบลงทะเบียน หนังสือตนเรื่องขอเบิก บันทึกในสมุดนําสงและนําสงใหเจาหนาที่

การเงนิผูควบคุมดูแลเงินทดรองราชการเพื่อดําเนินการจายเงินตอไป 



 

  

  

92

4. การเบิกทุนอุดหนุนวิจัย 

   สํานักศึกษาทั่วไปจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหอาจารย และเจาหนาที่สํานัก

ศึกษาท่ัวไปดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือพัฒนาการปฏิบัติงาน

ในตําแหนงเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ เมื่อผูวิจัยเขียนโครงการวิจัยเสนออนุมัติผาน              

ความเห็นชอบอนุกรรมการวิจัยหนวยงานและคณะกรรมการบริการงานวิจัยแลว สํานักศึกษาทั่วไป          

จะประกาศรายชื่อผูไดรับทุนและทําสัญญารับทุนที่หนวยงาน เมื่อผูวิจัยไดรับอนุมัติและทําสัญญารับทุน

เรียบรอยแลวรวบรวมเอกสารประกอบการเบิกจายสงงานการเงินเพื่อดําเนินการเบิกจาย มีขั้นตอน           

การปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 1 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 
 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 

 

 

ขั้นตอนที่ 5 

 

 

 

 

 ภาพประกอบที่  25 แผนผังข้ันตอนการเบิกทุนอุดหนุนวิจัย 

1.  งานการเงินรับเรื่องเบิกจายเงิน  

2.  ตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย 

เรมิตน้ 

5.  สงใหเจาหนาที่ควบคุมเงนิทดรองราชการเพื่อ

ดําเนินการจายเงิน 

สนิสดุ 

3.บันทกึขอเบิกในระบบ MIS 

4.  เสนอผูมอีํานาจ

พิจารณาอนมุัต ิ
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  ข้ันตอนการปฏิบัติงานการเบิกทุนอุดหนุนวิจัย มีรายละเอียด ดังน้ี 

  ขั้นตอนที่  1  งานการเงินรับเรื่องเบิกจายเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากผูวิจัยเมื่อผูวิจัยไดรับ

อนุมัติใหดําเนินการวิจัยและทําสัญญาวิจัยเรียบรอยแลว และรับเรื่องขอเบิกทุนอุดหนุนวิจัยจาก

เจาหนาท่ีดูแลงานวิจัยเมื่อไดรับขออนุมัติงบประมาณทุนอุดหนุนงานวิจัย รวบรวมเอกสารประกอบการ

เบิกจายสงเจาหนาที่การเงิน ตนเรื่องที่ไดรับอนุมัติโครงการวิจัย ประกอบดวย แบบขอเสนองานวิจัย 

ประกาศรายชื่อผูไดรับทุนวิจัย แผนการใชจายงบประมาณ สัญญาทุนวิจัย ใบสําคัญรับเงิน สําเนาบัตร

ประชาชน และหนังสืออนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนทุนวิจัย 

  ขั้นตอนท่ี  2  เจาหนาที่การเงินตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายเงินใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและอัตราที่ระเบียบกําหนด รวมถึงรายละเอียดและความครบถวนของเอกสารประกอบ          

การเบิกจาย เอกสารดังกลาวประกอบดวย 

   2.1  งวดที่ 1 เบิกจายรอยละ 60 ของงบประมาณโครงการ เอกสารประกอบการ

เบิกจายประกอบดวย 

    2.1.1  บันทึกขออนมุัติเบิกเงินวิจัยงวดท่ี 1 รอยละ 60 

    2.1.2  สําเนาสัญญารับเงินอุดหนุนงานวิจัย ประกาศทุนวิจัย แบบขอเสนอ

โครงการวิจัย 

    2.1.3  สําเนาแผนการใชจายเงินที่ผานความเห็นชอบมาแลว 

    2.1.4  ใบสําคัญรับเงิน แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

    2.1.5  หนังสือแจง มติเห็นชอบ การจัดสรรทุนวิจัยของคณะอนุกรรมการหนวยงาน 

    2.1.6  หนังสืออนุมัติงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย งวดที ่1 

   2.2  งวดที่ 2 เบิกจายรอยละ 30 เบิกจายเม่ือคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบ

รายงานความกาวหนาของโครงการวิจัย และรางบทความวิจัยสําหรับการตีพิมพเผยแพร (Manuscript) 

ที่สงไปยังวารสารแลว เอกสารประกอบการเบิกจายประกอบดวย 

   2.2.1  บันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ 2 รอยละ 30  

   2.2.2  สําเนาสัญญารับเงินอุดหนุนงานวิจัย ประกาศทุนวิจัย แบบขอเสนอ

โครงการวิจัย 

   2.2.3  สําเนาแผนการใชจายเงินที่ผานความเห็นชอบมาแลว 

   2.2.4  สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยที่มีมติเห็นชอบ           

ใหเบิกเงินงวดที่ 2 

   2.2.5  ใบสําคัญรับเงิน แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

   2.2.6  หนังสืออนุมัติงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย งวดที่ 2 

   2.2.7  รายงานความกาวหนางานวิจัย 
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   2.3  งวดที่ 3 เบิกจายรอยละ 10 เม่ือคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเห็นชอบรายงาน

ฉบับสมบูรณและมีผลงานเปนไปตามเงื่อนไขของสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยหรือเงื่อนไขของสัญญา

การรับเงินอุดหนุนวิจัย  เอกสารประกอบการเบิกจายประกอบดวย 

   2.3.1  บันทึกขออนุมัติเบิกเงินวิจัยงวดที่ 3 รอยละ 10  

   2.3.2  สําเนาสัญญารับเงินอุดหนุนงานวิจัย ประกาศทุนวิจัย แบบขอเสนอ

โครงการวิจัย 

   2.3.3  สําเนาแผนการใชจายเงินที่ผานความเห็นชอบมาแลว 

   2.3.4  สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารงานวิจัยที่มีมติเห็นชอบ

รายงานฉบับสมบูรณ 

   2.3.5  ใบสําคัญรับเงิน แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

   2.3.6  หนังสืออนุมัติงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัย งวดที่ 3 

   2.3.7  รายงานความกาวหนางานวิจัย 

  ขั้นตอนท่ี  3 เมื่อตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายครบถวนถูกตองแลว ดําเนินการ

ผานระบบการเงนิ ตามขั้นตอน ดังนี้  

   3.1 เรียกโปรแกรมระบบการเงิน ดังภาพประกอบที่ 7 

   3.2 เรียกเมนูงานการเงิน  เลือกขอ  1 : ใบเบิก/ยืม/คืนเงิน  ดังภาพประกอบท่ี 8 

   3.3 เลือกประเภท 62 : เบิกเงินรายได  

   3.4 เลือกใบขอที่ คลิกเครื่องหมาย +  

   3.5 กรอกเรื่องขอ ระบุรายการขอเบิก เชน ขอเบิกเงินอุดหนุนทุนวิจัยงวดท่ี 1  

   3.6 เลือกเจาหน้ี/ลูกหนี้/ผูเบิก กรอกรหัสบุคคลของรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป

ฝายบริหาร หรือหัวหนาสํานักงานเลขานุการ(ในกรณีรองผู อํานวยไมสามารถมาปฏิบัติงานได)               

หากไมทราบรหัสบุคคลใหกด Spacebar 1 ครั้ง จะขึ้นหนาจอคนหารหัสบุคคล ใหกรอกชื่อบุคคล 

*XXXXXX* กดคนหา และเลือกบุคคลที่ตองการ ดังภาพประกอบท่ี 9 

   3.7 กรอกหมวดรายการ ตามรายการท่ีตองการเบิกจาย เปนเงินอุดหนนุกองทุน  

   3.8 กรอกรายการหลังจากที่กรอกหมวดรายการเรียบรอยแลวชองรายการจะปรากฏ

ชื่อรายการตามหมวดรายการอัตโนมัติ แตสามารถแกรายการใหตรงกับรายการที่ตองการได เชน หมวด

รายการเงินอุดหนุนกองทุน รายการ ทุนวิจัย งวดที่ 1 ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟาอัตโนมัติ

สําหรับหองเรยีนอัจฉริยะ   

   3.9 กรอกราคา/หนวย ใสจํานวนเงนิที่ตองการเบิก  

   3.10 กรอกรหัสงบ ใสรหัสงบประมาณที่ตองการใชเงิน 

   3.11 เลือกสถานะ S : อนุมัติ  
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   3.12 กด Pพิมพ   

    1) กรอกชื่อผูเบิก เปนชื่อรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบริหาร กดตกลง 

ดังภาพประกอบที่ 11 

    2) กรอกชื่อหัวหนาหนวยงาน (ผูอนุมัติการเบิกจาย) เปนชื่อผูอํานวยการสํานัก

ศกึษาทั่วไป กดตกลง ดังภาพประกอบที่ 11 

    3) กรอกชื่อผูควบคุมงบประมาณ/ผูตรวจเอกสารกอนจาย เปนชื่อเจาหนาที่งาน

การเงนิผูทาํเรื่องเบิกจาย กดตกลง ดังภาพประกอบที่ 11 

   เม่ือกรอกชื่อครบทั้ง 3 สวนแลวจะปรากฏใบเบิกเงินรายได แลวทําการพิมพ จํานวน 2 

ฉบับ เพื่อเสนอตามลําดับข้ันตอไป ดังภาพประกอบที่ 27 

   ดําเนนิการตามขอ 3.3 – 3.5 , 3.7 – 3.12 จนครบ ดังภาพประกอบที่ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบที่ 26 ใบเบิก/ยืม/คนืเงิน เงนิอุดหนุนทุนวิจัย 

 

 

 

 

 

 

กด P พิมพ 

เลือกสถานะ S : อนุมัติ 

กรอกชื่อรายการ

ที่ขอเบิก 

กรอกรหัสบุคคล 

กรอกหมวดรายการ 

ตามรายการที่ตองการ

เบิกจาย 
กรอกรายการหลังจากที่กรอกหมวดรายการ

เรียบรอยแลวชองรายการจะปรากฏชื่อ

รายการตามหมวดรายการอัตโนมัติ แต

สามารถแกรายการใหตรงกับรายการท่ี

ตองการได 

เลื่อนไปดานซายเพื่อ

กรอกรหัสงบประมาณ 

กรอกจํานวนเงินท่ี

เบิก 

คลิกเพ่ิมใบขอที่ + 
เลือกประเภท 62 : เบิกเงินรายได 
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ภาพประกอบที่ 27 ใบเบิกเงินรายไดเงินอุดหนุนทุนวิจัย 

 

  ข้ันตอนที่   4 จัดชุดเอกสารประกอบดวย บันทึกขอเบิก ใบเบิกเงินรายได เอกสาร

ประกอบการเบิกจาย (ตามขั้นตอนที่ 2) เสนอขออนุมัติเบิกตามลําดับ ดังนี้ 

   4.1 เสนอหัวหนากลุมงานบริหารและยุทธศาสตรตรวจสอบความถูกตอง เซ็นผาน       

ในบันทึกขอเบิก 

   4.2 เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการตรวจสอบความถูกตอง พิจารณารายการ

เบ้ืองตนเสนอตอผูอํานวยการและเซ็นผานในบันทึกขอเบิก 

   4.3 เสนอรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบริหารตรวจสอบความถูกตองและ        

ลงนามในใบเบิกเงนิรายได ชองผูเบิก และเซ็นผานในบันทึกขอเบิก 

   4.4 เสนอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป พิจารณาอนุมัติในบันทึกขอเบิกและลงนาม    

ในใบเบิกเงินรายได ชองผูอนุมัติการเบิกจาย 

ชอง การเงิน ลงนาม 
ชอง ผอ.ลงนาม 

ชอง รอง ผอ.ลงนาม 
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  ข้ันตอนที่  5 จัดเรียงเอกสารชุดเบิกจายประกอบดวย ใบเบิกเงินรายได บันทึกขอเบิก  

เอกสารประกอบการเบิกจาย (ตามข้ันตอนที่ 2) บันทึกในสมุดนําสงและนําสงใหเจาหนาที่การเงิน          

ผูควบคุมดูแลเงินทดรองราชการ  เพื่อดาํเนินการจายเงินตอไป 

 

  5. การเบิกคาสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป 

   สํานักศึกษาทั่วไป ดําเนินการจายคาสอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม         

วาดวยเรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561              

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนและสงผลการเรียนไปยังกองทะเบียนและประมวลผลเรียบรอยแลว การเบิก

คาสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

 

  

ขั้นตอนที่ 4 

 

ขั้นตอนที่ 5 

 

 

ขั้นตอนที่ 6 

 

 

ไมอนุมัติ 

อนุมัต ิ

4.  จัดทํารายละเอียดผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจําภาค

5.  คํานวณภาระงานสอนขั้นต่ําตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

1.  จัดทําบันทึกขอความเรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกจายคาตอบแทน

การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจําภาคเรียนและแจงเวียนถึงอาจารย 

3.  ผูอํานวยการพิจารณา

อนุมตัิงบประมาณ 

2.  พสิูจนยอดรายรับและคํานวณคาสอนรอยละ 30 หลัง

หักตามเกณฑที่มหาวิทยาลยักําหนดแลว และขออนุมติั

งบประมาณเบิกคาสอนประจําภาคเรียน 

เริม่ตน 

6.  จัดทําใบเบิกคาสอนและพิมพใบเบิกคาสอนสงใหผูสอน

ตรวจสอบความถูกตองของภาระงานสอนขั้นต่ําและใบเบิก

คาสอนทั้งหมด 

A 
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ขั้นตอนที่ 7 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 8 

 

 

ขั้นตอนที่ 9 

 

 
 

ขั้นตอนที่ 10 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 11 

 

  

 

 

 

ภาพประกอบที่ 28 แผนผังขั้นตอนการเบิกคาสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 

  ขั้นตอนการเบิกคาสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1  จัดทําหนังสือเวียนแจงแนวปฏิบัติในการเบิกจายคาตอบแทนการสอน

รายวิชาศึกษาทั่วไปใหอาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในแตละภาคเรียนรับทราบเงื่อนไข ขั้นตอน 

และวิธีการในการเบิกจายคาสอน หลังเปดภาคเรียนประมาณ 3 สัปดาห พรอมจัดทําใบนําสงแยก

อาจารยตามคณะที่สังกัดและสงใหอาจารยผูสอนทางงานสารบรรณมหาวิทยาลัย 

8.  จัดทําหนางบใบสาํคญัเบิกคาสอน บันทกึขออนุมติัเบิก 

คาสอน 

7.  ฝายวิชาการตรวจสอบรายวชิาที่

เปดสอนและรับรองการสงผลการเรียน 

A 

11.  สงใหเจาหนาที่ควบคมุเงนิทดรองราชการเพ่ือ

ดําเนินการจายเงิน 

สนิสดุ 

9.บันทกึขอเบิกในระบบ MIS 

10.  เสนอผูมอีํานาจ

พิจารณาอนมุัติ 
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  ข้ันตอนที่  2  การพิสูจนยอดรายรับจริงและคํานวณคาสอนรอยละ 30 หลังหักตามเกณฑ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีขั้นตอน ดังนี้ 

   2.1 การพิสูจนยอดรายรับจริง 

    2.1.1  เขาระบบลงทะเบียน ดังภาพประกอบที่ 29 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 29 ระบบทะเบียน 
 

    2.1.2  เลือกรายงานผล และเลือกขอ 5 รายงาน FTES แยกคณะ ดังภาพประกอบ

ที่ 30 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 30 ระบบรายงาน FTES แยกคณะ 

 

เลือกระบบทะเบียน 

เลือกรายงานผล 

เลือก ขอ 5 
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    2.1.3 เลือกคณะ เปน 50 : สํานักศึกษาทั่วไป และเลือกปการศึกษาใหตรงกับ           

ภาคเรียนที่ดําเนินการแลวกด PROCESS ดังภาพประกอบที่ 31 จะปรากฏรายงาน FTES แยกคณะ 

ทั้งนี้จะเปนรายไดและคางรับเฉพาะนิสิตกอนรหัส 61 ดังภาพประกอบที่ 32 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 31 เลือกเงื่อนไขรายงาน FTES แยกคณะ 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 32 รายงาน FTEST แยกคณะ 
 

    2.1.4 เลือก FILE เลือก จัดพิมพดวย MS WORD  จะปรากฏหนาตาง “แฟม 

‘repFTESByFaculty.rtf’ มีอยูแลว” คุณตองการที่จะแทนที่แฟมที่มีอยูแลวหรือไม ใหเลือก “ใช”  

โปรแกรมจะสงขอมูลไปยัง MS WORD ดังภาพประกอบที่ 33 

เลือก 50:สํานักศึกษาท่ัวไป 

เลือก ปการศึกษา เลือก กด process 
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ภาพประกอบที่ 33 การจัดพิมพดวย MS Word 
 

    2.1.5 คัดลอกขอมูลไปวางใน EXCEL  ดังภาพประกอบที่ 34 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 34 ขอมูลในรูปแบบ Excel 

กด file 

เลือก จัดพิมพดวย 

MS Word 

กด ใช 
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     1) ดําเนินการตัดรายวิชาท่ีเปนศูนยนอกและรายวิชาหลักสูตรนานาชาติคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ หลักสูตรนานาชาติคณะบัญชีและการจัดการ ออก เนื่องจากงาน

แผนและงบประมาณ สํานักศึกษาท่ัวไป จะดําเนินการตัดโอนรายไดไปยังคณะที่สังกัดจึงไมตองนํามา

รวมเปนรายไดของหนวยงาน 

     2) ลบยอดคางรับท่ีติดลบออก เน่ืองจากเปนยอดคืนเงินท่ีนิสิตถอดรอการขอคืน

และยอดดังกลาวไดตัดออกจากรายไดแลว 

   2.2  การคํานวณคาสอนรอยละ 30 หลังหักตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มีวิธี

คํานวณคาสอน ดังนี้ 

    1) รายได – คางรับ = รายรับจริง 

      2) สมทบมหาวิทยาลัยการเกณฑ รอยละ 20 ของรายรับจริง 

      3) รายรับจริง - สมทบมหาวิทยาลัยการเกณฑ  = รายรับเบื้องตน 

      4) ประกันความเสี่ยงรอยละ 10 ของรายรับเบ้ืองตน  

     5) รายรับเบ้ืองตน – ประกันความเสี่ยง = รายรับสุทธิ 

     6) คํานวณคาสอนรอยละ 30 ของรายรับสุทธิ 

   ตัวอยางการคาํนวณคาสอนรอยละ 30  

      1) รายได 40,000,000 – คางรบั 3,000,000 = รายรับจริง 37,000,000 

     2) สมทบมหาวิทยาลัยการเกณฑ รอยละ 20 ของรายรับจริง  

     37,000,000 * 20% = 7,400,000 

    3) รายรับจริง - สมทบมหาวิทยาลัยการเกณฑ  = รายรับเบ้ืองตน 

     37,000,000 – 7,400,000 = 29,600,000 

      4) ประกันความเสี่ยงรอยละ 10 ของรายรับเบ้ืองตน  

     29,600,000 * 10 % = 2,960,000 

      5) รายรับเบ้ืองตน – ประกันความเสี่ยง = รายรับสุทธิ 

       29,600,000 – 2,960,000 = 26,640,000 

     6) คํานวณคาสอนรอยละ 30 ของรายรับสุทธิ 

       26,640,000 * 30% = 7,992,000.00 

   2.3  จัดทําหนังสอืขออนุมัติงบประมาณคาสอนประจําภาคเรียนตามจํานวนเงนิรอยละ 

30 ของรายรับหลังหักตามเกณฑมหาวิทยาลัย ดังภาพประกอบที่ 35 
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    บันทึกขอความ 

สวนราชการ      สาํนักศกึษาทั่วไป  งานการเงิน   โทร. 0 4375 4571  ภายใน 2071                        

ที่   ศธ 0530.25/ วันท่ี         พฤศจิกายน  2561 

เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณคาสอนประจําภาคเรียนที่ 1/2561 

เรียน ผูอํานวยการสาํนักศึกษาทั่วไป 

                ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนเกินภาระงานสอน

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561 รายวิชาศึกษาท่ัวไป ใหเบิกจายเงินคาสอนเปนรายวชิาและใช

เกณฑการเบิกจายเงินคาสอนไมเกินอัตราตามบัญชีแนบทายระเบียบของรายวิชาศึกษาทัว่ไป โดยเบิกไม

เกินรอยละ 30 ของรายรับจริงของรายวิชาที่เปดสอน หลักจากหักตามเกณฑมหาวิทยาลยัแลว ทั้งนี้ให

สํานักศึกษาทั่วไปเปนผูตรวจสอบและดําเนินการเบิกจาย ความละเอียดทราบแลวนั้น  เพื่อใหการ

เบิกจายคาตอบแทนการสอนเปนไปดวยความเรียบรอย งานการเงนิ สํานักศึกษาทั่วไปไดพิสูจนยอด

รายรับ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้) จึงขออนุมัติ

งบประมาณคาสอนรายวิชาศึกษาท่ัวไป ภาคเรียนที่ 1/2561 เปนเงิน  7,962,256.80 บาท (เจ็ดลานเกา

แสนหกหมื่นสองพันสองรอยหาสิบหกบาทแปดสิบสตางค) 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

       (....................................................................) 

                                                         รองผูอํานวยการสาํนักศึกษาทั่วไปฝายบริหาร 
 

ภาพประกอบที่ 35 บันทึกขออนุมัติงบประมาณคาสอน 
 

  ข้ันตอนที่ 3 การเสนอขออนุมัติงบประมาณคาสอนในแตละภาคเรียน เมื่อพิสูจนยอด

รายรับและคํานวนคาสอนและจัดทําบันทึกขออนุมัติงบประมาณคาสอนเรียบรอยแลว เสนอหนังสือ         

ขออนุมัติเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

   3.1 เสนอหนังสือผานหัวหนากลุมงานบริหารและยุทธศาสตร  

   3.2 เสนอหนังสือผานหวัหนาสาํนักงานเลขานุการสํานักศึกษาทั่วไป 

   3.3 เสนอหนังสือผานรองผูอํานวยการฝายบริหารเพื่อพิจารณาในเบื้องตน 

   3.4 เสนอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปพิจารณาคาสอนเพื่อใหความเห็นชอบและ

อนุมัติงบประมาณดังกลาว 
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   หากงบประมาณคาสอนยังไมไดรับการอนุมัติใหทําการพิสูจนรายรับใหม และควรเวน

ระยะหางจาการพิสูจนยอดในแตละครั้ง เนื่องจากยังมียอดนิสิตคางชําระคาลงทะเบียนเรียนที่เปนนิสิต

ทุน กยศ. กรอ. 

  ข้ันตอนที ่4 เตรยีมขอมูลเพ่ือจัดทํารายละเอียดคาสอน มีขั้นตอน ดังนี้ 

   4.1 จัดทํารายละเอียดผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปประจําภาคเรียน ดังนี้ 

    4.1.1 นําขอมูลจากขอ 2.1.5 มาทําการกรองขอมูลท่ีซ้ํากันออก  

    4.1.2 โดยคลกิเลือกขอมูลคุมแถบดําขอมูลท่ีตองการกรอง 

    4.1.3 คลิกขอมูล เลือก เอารายการที่ซ้ํากันออก 

    4.1.4 เลือกคอลัมนรายชือ่อาจารย แลวกดตกลง 

    4.1.5 ใสขอมูลคณะที่อาจารยสังกัด แลวเรียงรายชื่อตามคณะ 

   4.2 จัดพิมพตารางสอนของผูสอนประจําภาคเรียน ดังน้ี 

    4.2.1 เรียกโปรแกรมระบบทะเบียน ดังภาพประกอบท่ี 29 

    4.2 .2 เลือกระบบจัดตารางสอน และเลือกตารางสอน-สอบปจจุบัน  ดั ง

ภาพประกอบที่ 36 
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 36 ระบบจัดตารางสอน 

เลือกระบบจัดตารางสอน 

เลือกตารางสอน-สอบปจจุบัน 

เลือก ขอ 9 
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    4.2.3 กรอกขอมูลรหัส หรือชื่อผูสอน และปการศึกษาใหครบถวน กด PROCESS 

จะปรากฏ ตารางสอน ดังภาพประกอบที่ 37 
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 37 ตารางสอน 
 

    4.2.4 สั่ งพิมพตารางสอน และทําซ้ําตามรายชื่อผูสอนในแตละภาคเรียน           

จนครบถวน 

   4.3 การตรวจสอบจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียน ใหรวมจํานวนนิสิตปกติรวมพิเศษรวม

ตอเนื่องในแตละวิชา กลุม ที่มีวันเวลาสอนเดียวกัน สวนการตรวจสอบจํานวนอาจารยผูสอนในแตละ

กลุมเรียน มีขั้นตอน ดังนี้ (ดังภาพประกอบที่ 38) 

    4.3.1 เรียกโปรแกรมระบบทะเบียน  

    4.3.2 เลือกตารางสอน-สอบปจจุบัน แลวเลือกขอ 1. กําหนดรายวิชาที่เปดสอน 

    4.3.3 กรอกปการศึกษา 25XX – เทอม X รหัสวิชา 1234567 เลือกกลุมที่ตองการ

คนหา จะปรากฏรายชื่ออาจารยผูสอนและจํานวนผูสอน   

    4.3.4 ทําซ้ําจนครบทุกรายวิชาทั้งรายวิชาคณะ (เพื่อตรวจสอบภาระงานสอน) และ

รายวชิาศึกษาท่ัวไป (เพื่อคํานวณคาสอนหรือใชเปนภาระงานสอน) 

 
 

กรอกรหัส หรือ ชื่อผูสอน 

กรอกปการศึกษา 

กด PROCESS 
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ภาพประกอบที่ 38 การตรวจสอบจํานวนผูสอน 

  

  ขั้นตอนที่ 5 คํานวณภาระงานสอนขั้นต่ํา มีขั้นตอน ดังน้ี 

   5.1 ตรวจสอบภาระงานสอนตามเกณฑภาระงานสอนขั้นต่ํา ดงันี้ 

    5.1.1 กลุม ผูสอนที่ ไมไดทําหนาที่ผูบริหาร ภาระงานสอนขั้นต่ําตอสัปดาห                 

ที่จะสามารถเบิกคาสอนได  คือ ตั้งแตชั่วโมงท่ี 11 ขึ้นไป แตไมเกินชั่วโมงที่ 25 

    5.1.2 กลุมผูสอนท่ีทําหนาที่ผูบริหาร ภาระงานสอนข้ันต่ําตอสัปดาห ที่จะสามารถ

เบิกคาสอนได  คือ ต้ังแตชั่วโมงท่ี 7 ขึ้นไป  แตไมเกินชั่วโมงท่ี 21 

    5.1.3 กรณีประธานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตร ภาระงานสอนขั้นต่ําตอ

สัปดาหที่จะสามารถเบิกได คือ ตั้งแตชั่วโมงที่ 7 ขึ้นไปแตไมเกินชั่วโมงที่ 21 เมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะวาเปนผูที่รับผิดชอบบรหิาร ปรับปรุง แกไขหลักสูตรจริงเปนราย ๆ ไป) 

    5.1.4 กลุมผูสอนเฉพาะวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนอาจารยสังกัดหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ภาระงานขั้นต่ําตอสัปดาหที่จะสามารถเบิกคาสอนได คือ ตั้งแตชั่วโมงที่ 15 แตไมเกินชั่วโมงที่ 25

เลือกขอ 1. 

เลือกตารางสอน-สอบ

ปจจุบัน 

กรอกรหัสวิชา 

กรอกเทอม กรอกปการศึกษา 

คลิกเลือกกลุม 

รายชื่อผูสอน 

รวมจํานวนนิสิตที่

ลงทะเบียนเรียน 
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    5.1.5 กลุมผูสอนในภาคฤดูรอน เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะแลว สามารถเบิกคาสอนไดตั้งแตชั่วโมงที่ 1 ข้ันไป  แตไมเกินชั่วโมงที่ 16 ตอสัปดาห 

    5.1.6 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน วันเสาร – อาทิตย หรือหลักสูตรที่จัดการ

เรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะแลว

สามารถเบกิจายเงินคาสอนไดตั้งแตชั่วโมงที่ 1 ข้ึนไป  

    5.1.8 กลุมผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษในรายวิชาศึกษาทั่วไป สามารถเบิกคาสอนได

ตั้งแตชั่วโมงท่ี 1 ขึ้นไป 

    5.1.9 การนับภาระงานสอนในการเบิกจายใหรวมภาระงานสอนของคณะ/

หนวยงานและวิชาศึกษาทั่วไปรวมกัน 

    5.1.10 กรณีที่จําเปนตองใหบุคลากรสายสนับสนุนไปทําหนาที่ผูชวยสอนหรือ

สนับสนุนการเรียนการสอนใหหองเรียนหรือหองปฏิบัติการ ใหมีคําสั่งและจัดสอนนอกเวลาราชการปกติ 

สามารถเบิกจายเงินคาสอนไดไมเกิน ชั่วโมงละ 200 บาท 

   5.2 คํานวณภาระงานขั้นต่ําตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามเกณฑ ดังนี้ 

    5.2.1 รายวิชาปฏิบัติ 2 ชั่วโมงปฏิบัติการ คิดเปน 1 ชั่วโมงทฤษฎี  

    5.2.2 รายวิชาปฏิบัติการที่คิด 1 ชั่วโมงปฏิบัติการ คิดเปน 1 ชั่วโมงทฤษฎี               

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะกอน 

    5.2.3 รายวิชาที่เปนการฝกประสบการณภาคสนามหรือการฝกงาน 3 ชั่วโมง

ภาคสนามหรือฝกงาน คิดเปน 1 ชั่วโมงทฤษฎี 

    5.2.4 หากมีอาจารยผูสอนในกลุมเรียนมากกวา 1 คนใหหารชั่วโมงการสอนตอ

สัปดาหตามจํานวนอาจารยผูสอนในกลุมนั้น  

5.2.5 หนวยกิต 2(1-2-3)  ตัวเลขหนวยกิต หมายถึง  

                                       2 หนวยกิต 

                                           1 ชั่วโมงบรรยาย 

                2 ชั่วโมงปฏิบัติ 

                   3 ชั่วโมงเรียนรูดวยตนเอง 

 

   ตัวอยางการคิดภาระงานสอน ดังนี้ 

    1) หนวยกิต 2(2-0-4) สอน 1 คน ภาระงานสอนเทากับ 2 ชม. 

    2) หนวยกิต 2(2-0-4) สอน   2 คน ภาระงานสอนเทากับ 1 ชม./คน 

    3) หนวยกิต 3(0-3-4) สอน   1 คน ภาระงานสอนเทากับ 1.5 ชม. 
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    4) หนวยกิต 3(0-3-4) สอน   2 คน ภาระงานสอนเทากับ 1.5 ชม. (กรณี

วิชาปฏิบัติเขาสอนพรอมกัน) 

    5) หนวยกิต 3(0-3-4) สอน   1 คน ภาระงานสอนเทากับ 3 ชม. (กรณี

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ) 

    6) หนวยกิต 3(0-3-4) สอน   2 คน ภาระงานสอนเทากับ 3 ชม./คน 

(กรณีวิชาปฏิบัติเขาสอนพรอมกันและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ) 

    7) หนวยกิต 2(1-2-3) สอน 1 คน ภาระงานสอนเทากับ 2 ชม. (บรรยาย 1 

ชั่วโมง ปฏิบัติ 1 ชั่วโมง (2 ชม.ปฏิบัติ เปน 1 ชม.)) 

    8) หนวยกิต 2(1-2-3) สอน 1 คน ภาระงานสอนเทากับ 3 ชม. (กรณีไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ) 

    9) หนวยกิต 2(1-2-3) สอน 2 คน ภาระงานสอนเทากับ 1.5 ชม./คน 

    10) หนวยกิต 2(1-2-3) สอน 2 คน ภาระงานสอนเทากับ 2.5 ชม./คน 

(กรณีวิชาปฏิบัติเขาสอนพรอมกันและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ) 

  ข้ันตอนที่ 6 จัดทําใบเบิกคาสอนและพิมพใบเบิกคาสอน ดังภาพประกอบที่ 39 

   6.1 จัดทําใบเบิกคาสอนตามแบบฟอรมที่กําหนด  

   6.2 นําภาระงานตามขั้นตอนท่ี 5 (ตามตารางสอน) กรอกในแบบฟอรมใหครบถวน 

ดังนี้  

    6.2.1 ใบเบิกเงนิคาตอบแทนการสอน X/25XX กรอกปการศึกษา 

    6.2.2 ขาพเจา......................(กรอกชื่อผูสอน) 

    6.2.3 ตําแหนงบริหาร..........................(กรอกตําแหนงบริหารถามี) เพื่อตรวจสอบ

ภาระงานสอนใหเปนไปตามระเบียบ 

    6.2.4 คณะ........................(กรอกคณะที่ผูสอนสังกัด) 

    6.2.5 (  ) อาจารยประจํา (  )  อาจารยพิเศษ เลือกประเภทผูสอนวาเปนอาจารย

ประจําหรืออาจารยพิเศษ เพ่ือตรวจสอบภาระงานสอนใหเปนไปตามระเบียบ 

    6.2.6 เลขที่บัญชีธนาคารทหารไทย…………………… เบอรโทรติดตอมือถือ………….

ภายใน………..  Email : ……………..  ไดกรอกขอมูลและตรวจสอบถูกตองแลว.................................... 

(ลงชื่อ..........................)  กรอกขอมูล เลขที่บัญชีธนาคาร ขอมูลการติดตอ และรับรองขอมูลดังกลาว 

เพื่อความถูกตองในการโอนเงิน การติดตอสื่อสารหากมีปญหาในการดําเนินงาน พรอมใหผูสอนลง

ลายมือชื่อรับรองขอมูลดังกลาว 

    6.2.7 ชองรหัสวิชา  กรอกขอมูลรหัสวิชาที่สอน เชน 0031001 เปนตน 
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    6.2.8 ชองรายวิชา  กรอกขอมูลชื่อวิชาที่สอน  เชน  English for Specific 

Purposes เปนตน 

    6.2.9 ชองหนวยกิต กรอกหนวยกิตวิชา เชน 2 (1-2-3) เปนตน 

    6.2.10 ชองกลุม กรอกกลุมวิชา  

    6.2.11 ชองประเภทวิชา กรอกขอมูลประเภทวิชา เชน วิชาศึกษาทั่วไป วิชาคณะ 

วิชาเอก วิชาเลือก วิชาปริญญาตรี วิชาปริญญาโท วิชาปรญิญาเอก เปนตน 

    6.2.12 ชองจํานวนนิสิตลงทะเบียน กรอกขอมูลจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนจริง           

โดยนําจํานวนนิสิตในแตละกลุม รวมระบบปกติ ระบบพิเศษ และระบบเทียบเขา ที่สอนในวันเวลา

เดียวกัน 

    6.2.13 ชองผูสอน (คน) กรอกจํานวนผูสอน 

    6.2.14 ชองเบิกได กรอกภาระงานสอนท่ีเกินภาระงานข้ันต่ํา ที่มีความสามารถเบิก

คาสอนได โดยคํานวณตามขอ 6.2.5 

    6.2 .15 ชองเบิกไม ได  กรอกภาระงานสอนภาระงานขั้ นต่ํ าตามระเบียบ                       

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยคํานวณตามขอ 6.2.5 

    6.2.16 ชองเวลาเรียน กรอกวันเวลาที่สอน หากวันเวลาซ้ํากันใหหารภาระงาน 

หรือรวมภาระงานเปน 1 กลุม 

    6.2.17 ชองจํานวนนิสิตท่ีจายเงิน กรอกจํานวนนิสิตที่จายเงินตามจํานวนนิสิต               

ที่ลงทะเบียนเนื่องจากเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแลว นิสิตที่ไมจายเงินจะตัดออกจากระบบลงทะเบียน

ตั้งแตกอนวันถอนรายวิชาโดยไดสัญลักษณ W ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

    6.2.18 ชองอัตราตอชั่วโมง เทียบชวงจํานวนนิสิตกับตารางอัตราคาสอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไปในบัญชีแนบทายระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยเรื่อง การเบิกจายเงินคาสอนเกิน

ภาระงานสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2561 (ตารางที่ 20 บทท่ี 3) ซึ่งการอัตราคาสอน     

ตองไมเกินตามอัตรา ดังนี้ 

     1) นิสิต 11 – 49 คน อัตรา 300 บาท/ชั่วโมง 

     2) นิสิต 50 – 89 คน อัตรา 500 บาท/ชั่วโมง 

     3) นิสิต 90 – 130 คน อัตรา 600 บาท/ชั่วโมง 

     4) นิสิต 131 – 160 คน อัตรา 700 บาท/ชั่วโมง 

     5) นิสิต 161 คนขึ้นไป อัตรา 800 บาท/ชั่วโมง 

    ท้ังนี้ อาจจายนอยกวาอัตราตามบัญชีแนบทายได ข้ึนอยูกับการพิจารณาและ

นโยบายของผูบริหาร 
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    6.2.19 ชองเบิกศึกษาทั่วไป ใหคํานวณจํานวนเงินกรอกในชอง ดังนี้  

จํานวนเงินคาสอน = อัตราคาสอน/ชั่วโมง * ชองเบิกได * 15 สัปดาห (เนื่องจาก 1 ภาคการศึกษา

จัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห) 

    6.2.20 ชองเบิกคณะ อาจไมแสดงในใบเบิกคาสอนรายวิชาศึกษาทั่ วไปได                

หรือใสจํานวนเงินที่เบิกคาสอนกับทางคณะก็ได 

    6.2.21 ชองหมายเหตุ อาจกรอกขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเปนประโยชนในการแสดง

รายละเอียดท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

    6.2.22 ชองรวม ใหแสดงผลรวม ชอง เบิกได เบิกไมได เบิกศึกษาทั่วไป เบิกคณะ  

     1) ผลรวมชองเบิกได  แสดงให เห็นถึ งการเบิกเงิน ท่ีไม เกินตามระเบียบ                   

ที่ไดกําหนดไวตามขอ 6.1 

     2) ผลรวมชองเบิกไมได แสดงใหเห็นถึงภาระงานขั้นต่ําตามระเบียบที่ไดกําหนด

ไวตามขอ 6.1 

    6.2.23 ชอง ใบรับเงนิ – เบิกจากศึกษาทั่วไป ขาพเจาไดรับเงนิ จํานวน X.XX บาท 

(XXXจํานวนเงินตัวอักษรXXX) ไวเปนที่เรียบรอยแลว กรอกจํานวนเงนิและตัวอักษร ใหครบถวน 

    6.2.24 ชอง ผูรับเงิน   ใหผูสอนลงนามเพื่อขอเบิกและยืนยันความถูกตอง               

ของใบเบิกคาสอน 

    6.2.25 ชอง เจาหนาที่การเงินคณะ ให เจาหนาที่การเงินคณะตรวจสอบ                 

ความถูกตองและยืนยันการเบิกจายคาสอนจากคณะรวมกับรายวิชาศึกษาทั่วไปไมเกินตามระเบียบ             

ที่กําหนด พรอมลงนาม 

    6.2.26 ชอง เจาหนาที่การเงินสํานักศึกษาทั่วไป ใหลงนามเปนผูเบิกเงนิ 

    6.2.27 ชอง รับรองการสงเกรด ใหเจาหนาท่ีผูดูแลการสงเกรดของสํานักศึกษา

ทั่วไปตรวจสอบและรับรองการสงเกรด 

    6.2 .28 ชอง รองผู อํานวยการสํ านักศึกษ าทั่ ว ไปฝ ายวิชาการ ให ลงนาม                       

เพื่อตรวจสอบรายวิชาท่ีเปดสอนและรับรองการสงเกรด 

    6.2.29 ชอง ผูอนุมัติ ใหผูอํานวยการสํานักศึกษาท่ัวไปพิจารณาอนุมัติการเบิกจาย

คาสอน 

   6.3 เมื่อจัดทําใบเบิกคาสอนครบถวนเรียบรอยแลว ดําเนินการพิมพเอกสารดังกลาว   

สงใหอาจารยผูสอนเพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาระงานสอนขั้นต่ําและใบเบิกคาสอนทั้งหมด  

เมื่อถูกตองครบถวนแลวกรอกรายละเอียดตามขอ 6.2.6 และลงนามตามขอ 6.2.24 แลวสงกลับมายัง

งานการเงนิสํานักศกึษาทั่วไป 
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ภาพประกอบที่ 39 ใบเบิกคาสอน 

 

  ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบรายวิชาที่เปดสอนและรับรองการสงผลการเรียน ดังนี้ 

   7.1 งานประมวลผลสํานักศึกษาทั่วไปตรวจสอบการสงผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ในใบเบิกคาสอน วามีการสงผลการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปครบถวนทุกรายวิชา 

   7.2 รองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายวิชาการตรวจสอบภาระงานสอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไปในใบเบิกคาสอนวามีการจัดการเรียนการสอนตามใบเบิกจริง 

  ข้ันตอนท่ี 8 การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน งานการเงินจะดําเนินการจัดทํา

เอกสารเบิกจายเงินเม่ือไดรบัคํารับรองวามีการสงผลการเรียนไปยังมหาวิทยาลัยแลว โดยจัดทําเอกสาร

ประกอบการเบิกจาย ดังนี้ 

ผูสอนกรอกขอมูล เลขที่

บัญชีธนาคาร ขอมูลการ

ตดิตอ และลงชื่อ กรอกปการศึกษา 

กรอกชื่อผูสอน 

กรอกคณะที่สังกัด 
กรอกตําแหนง

บริหาร (ถามี) 

เลือกประเภทตามสถานะผูสอน 

ลงชื่อผูสอน ลงชื่อเจาหนาที่

การเงินคณะ 
ลงชื่อผูเจาหนาที่

การเงินสํานักศึกษา

ท่ัวไป 

ลงชื่อผูเจาหนาที่

ดแูลการสงเกรด

สํานักศึกษาทั่วไป 

ลงชื่อรอง ผอ.

ฝายวิชาการ 

ลงชื่อ ผอ.สํานัก

ศึกษาทั่วไป 

ภาระงานข้ันต่ํา

ตามระเบียบ 

ภาระงานเกินข้ันตํ่า

รวมตองไมเกินตาม

ระเบียบ 

อัตราเบิก

คาสอนดู

จากชวง

จํานวน

นิสิตตาม

ระเบียบ 

จํานวน

เงินท่ี

เบิก=

อัตรา*

ชองเบิก

ได*15

สัปดาห 

จํานวนเงินเบิกเปนตัวอักษร 
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   8.1 จัดทําหนางบใบสําคัญเบิกคาสอน ดังนี้ (ดังภาพประกอบที่ 40) 

    8.1.1 กรอกปการศกึษาที่เบิกคาสอน  

    8.1.2 ชอง ชื่อผูสอน กรอกชื่อผูสอนที่ขอเบิกคาสอน 

    8.1.3 ชอง วิชา กรอก รายวิชาศกึษาทั่วไป 

    8.1.4 ชอง นิสิต/สาขา กรอก นิสิตปริญญาตรี 

    8.1.5 ชองจํานวนเงนิคาสอน กรอก จํานวนเงินรวมคาสอนของผูสอนตามใบเบิกคา

สอน ตามขอ 6.2.23 

   8.1.6 ชองจํานวนเงินคาสัญจร กรอก จํานวนเงินคาสัญจรในกรณีเดินทางไปสอน

นอกพ้ืนที่ เชน การสอนศูนยนอกจังหวัดนครราชสีมา เปนตน ซึ่งในรายวิชาศึกษาทั่วไปหากมีการสอน 

ในศูนยนอกเขตที่ตั้ ง สํานักศึกษาทั่วไปจะตัดโอนงบประมาณคาสอนไปยังหลักสูตรที่สังกัด                     

เพื่อดําเนนิการบริหารจัดการและเบิกจายคาสอน 

   8.1.7 ชอง รวมเงนิ กรอก ผลรวมจํานวนเงินคาสอน รวม คาสัญจร 

   8.1.8 ชอง เลขที่บัญชี กรอก เลขท่ีบัญชีธนาคารที่จะโอนเงิน 

   8.1.9 ชอง รวม กรอก จํานวนเงินรวมเปนตัวอักษร 

    8.1.10 ชอง ผูจัดทํา ระบุชื่อเจาหนาที่การเงินสํานักศึกษาทั่วไป 

    8.1.11 ชอง ผูควบคุม ระบุชื่อรองผูอํานวยการสํานกัศึกษาทั่วไปฝายบริหาร 

    8.1.12 ชอง ผูอนุมัติ ระบุชื่อผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป 
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หนางบใบสําคัญเบิกคาสอน 

สํานักศึกษาท่ัวไป   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ปการศึกษา 1/2561 

จํานวน (หกหมื่นบาทถวน) 

 รายการเบิกจายขางตนคณะ/หนวยงาน  ไดตรวจสอบความถูกตองรวมทั้งภาระงานที่สามารถ

เบิกจายไดตามประกาศแลว และคณะ / หนวยงาน ไดควบคุมวงเงินที่เบิกจายไมเกิน 30 %  ของรายรับ

ที่ไดรับจัดสรรท้ังปงบประมาณ 

 

 

ผูทํา........................................... 

(.........................................) 

นักวิชาการเงินและบัญช ี

 

ผูควบคุม ................................. 

(............................................) 

รองผูอํานวยการสาํนักศึกษา

ทั่วไปฝายบริหาร 

 

ผูอนุมัติ ..................................... 

(.............................................) 

ผูอํานวยการสาํนักศึกษาทั่วไป 

 

ภาพประกอบที่ 40 หนางบใบสําคัญเบิกคาสอน 

 

   8.2 จัดทําบันทึกขอความขออนุมัติเบิกคาสอนตามจํานวนเงินรวมในหนางบใบสําคัญ

เบิกคาสอน ดังภาพประกอบที่ 41 

 

 

 

ลําดับ ชื่อผูสอน วิชา นิสติ/

สาขา 
จํานวนเงิน รวมเงิน เลขที่บัญชี 

คาสอน คาสัญจร 

1 นาง......................... ศึกษาทั่วไป ป.ตรี 50,000.00 - 50,000.00 5172188376 

2 นาย....................... ศึกษาทั่วไป ป.ตรี 10,000.00 - 10,000.00 5172334567 

        

        

        

        

รวมทั้งสิ้น 60,000.00 - 60,000.00  

กรอกเลขท่ี

บัญชีธนาคาร 
กรอกปการศึกษา 

กรอกชื่อผูสอน กรอกประเภท

วิชา 

กรอก

ประเภท

นิสิต 

กรอก

จํานวน

เงินคา

สอน 

กรอกจํานวนเงินคา

สัญจรในกรณี

เดินทางไปสอนนอก

พ้ืนที่ 

กรอก

จํานวน

เงินรวม 

รวมจํานวนเงิน 

กรอกจํานวนเงินรวมเปนตัวอักษร 

ระบุชื่อเจาหนาที่การเงิน

สํานักศึกษาท่ัวไป 

ระบุชื่อรองผูอํานวยการฝายบริหารเปนผู

ควบคุมการเบิกจายไมเกิน 30% ของ

รายรับจริง 

ระบุชื่อผูอํานวยการสํานักศึกษาท่ัวไป

พิจารณาอนุมัติเบิกจายคาสอน 

กรอกเลขท่ี

บัญชีธนาคาร 
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    บันทึกขอความ 

สวนราชการ      สาํนักศกึษาทั่วไป  งานการเงิน   โทร. 0 4375 4571  ภายใน 2071                        

ที่   ศธ 0530.25/ วันท่ี         พฤศจิกายน  2561 

เรื่อง   ขออนุมัติเบิกคาสอนประจําภาคเรยีนท่ี 1/2561 

เรยีน ผูอํานวยการสาํนักศึกษาทั่วไป 

                ตามหนังสือสํานักศกึษาทั่วไปที่............ ลงวันท่ี ...................... เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณ

คาสอนประจําภาคเรียนที่ 1/2561 ไดรับอนุมัติงบประมาณคาสอนในภาคเรียนดังกลาว เปนจํานวนเงนิ  

7,962,256.80 บาท นั้น บัดน้ี การจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษาที่ 1/2561 ไดสิ้นสุดแลว 

และผูสอนไดดําเนินการสงผลการเรียนไปยังมหาวิทยาลัยเรยีบรอยแลว  จึงขอสงหลักฐานและขออนุมัติ

เบิกจายเงินคาสอน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000.00 บาท  (หกหม่ืนบาทถวน) โดยขออนุมัติเบิกจายจาก

งบประมาณเงินรายไดสาํนักศึกษาทั่วไป ประจําป 2562  หมวดคาสอน (1057612)   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 

 

       (.....................................................................) 

                                                         รองผูอํานวยการสาํนักศกึษาทั่วไปฝายบริหาร 

 

ภาพประกอบที่ 41 บันทึกขออนุมัติเบิกคาสอน 

 

   8.3 แนบเอกสารใบเบิกคาสอน ประกอบดวย ตารางสอน (ตามขอ 4.2) และหนังสือ

อนุมัติงบประมาณ (ตามขอ 2.3) 

  ขั้นตอนท่ี  9 เมื่อจัดทําและตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายครบถวนถูกตองแลว 

ดําเนินการผานระบบการเงิน ตามขั้นตอน ดังน้ี  

   9.1 เรียกโปรแกรมระบบการเงิน  

   9.2 เรียกเมนูงานการเงิน  เลือกขอ  1 : ใบเบิก/ยืม/คืนเงิน  

   9.3 เลือกประเภท 62 : เบิกเงินรายได  

   9.4 เลือกใบขอที่ คลิกเครื่องหมาย +  
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   9.5 กรอกเรื่องขอ ระบุรายการขอเบิก เชน ขอเบิกคาสอน 1/2561  

   9.6 เลือกเจาหนี้/ลูกหนี้/ผูเบิก กรอกรหัสบุคคลของรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป

ฝายบริหาร หรือหัวหนาสํานักงานเลขานุการ(ในกรณีรองผูอํานวยไมสามารถมาปฏิบัติงานได) หากไม

ทราบรหัสบุคคลใหกด Spacebar 1 ครั้ง จะขึ้นหนาจอคนหารหัสบุคคล ใหกรอกชื่อบุคคล*XXXXXX* 

กดคนหาและเลือกบุคคลที่ตองการ ดังภาพประกอบท่ี 9 

   9.7 กรอกหมวดรายการ ตามรายการที่ตองการเบิกจาย เปนคาตอบแทนการสอน  

   9.8 กรอกรายการหลังจากที่กรอกหมวดรายการเรียบรอยแลวชองรายการจะปรากฏ

ชื่อรายการตามหมวดรายการอัตโนมัติ แตสามารถแกรายการใหตรงกับรายการที่ตองการได เชน หมวด

รายการคาตอบแทนการสอน รายการ ใสชื่อผูสอนXXX   

   9.9 กรอกราคา/หนวย ใสจํานวนเงินที่ตองการเบิก  

   9.10 กรอกรหัสงบ ใสรหัสงบประมาณที่ตองการใชเงิน   

   9.11 เลือกสถานะ S : อนุมัติ  

   9.12 กด Pพิมพ   

    1) กรอกชื่อผู เบิ ก เป นชื่อรองผูอํ านวยการสํานักศึกษาทั่ ว ไปฝายบริหาร                       

ดังภาพประกอบที่ 11 

    2) กรอกชื่อหัวหนาหนวยงาน (ผูอนุมัติการเบิกจาย) เปนชื่อผูอํานวยการสํานัก

ศึกษาทั่วไป กดตกลง ดังภาพประกอบที่ 11 

    3) กรอกชื่อผูควบคุมงบประมาณ/ผูตรวจเอกสารกอนจาย เปนชื่อเจาหนาที่               

งานการเงินผูทําเร่ืองเบิกจาย กดตกลง ดังภาพประกอบท่ี 11 

    เมื่อกรอกชื่อครบท้ัง 3 สวนแลวจะปรากฏใบเบิกเงินรายได แลวทําการพิมพ 

จํานวน 2 ฉบับ เพ่ือเสนอตามลําดับขั้นตอไป ดังภาพประกอบที่  

    ดําเนนิการตามขอ 9.3 – 3.5 , 3.7 – 3.12 จนครบ ดังภาพประกอบที่ 26 
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ภาพประกอบที่ 42 ใบเบิก/ยืม/คนื เบิกคาสอน 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 43 ใบเบิกเงินรายไดคาสอน 

เลอืกประเภท 62 : เบิกเงินรายได คลิกเพ่ิมใบขอที่ + 

กรอกชื่อรายการท่ี

ขอเบิก 

กรอกรหัสบุคคล 

กรอกหมวดรายการ 

ตามรายการที่

ตองการเบิกจาย กรอกรายการหลังจากที่กรอกหมวดรายการ

เรียบรอยแลวชองรายการจะปรากฏชื่อ

รายการตามหมวดรายการอัตโนมัติ แต

สามารถแกรายการใหตรงกับรายการท่ี

ตองการได 
กรอกจํานวนเงินที่

เบิก 

เลื่อนไปดานซายเพ่ือ

กรอกรหัสงบประมาณ 
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  ข้ันตอนที่ 10 จัดชุดเอกสารประกอบดวย บันทึกขอความขอเบิก ใบเบิกเงนิรายได หนางบ

ใบสําคัญเบิกคาสอน ใบเบิกคาสอน ตารางสอน บันทึกขอความขออนุมัติงบประมาณ และเอกสาร

ประกอบอื่น (ถาม)ี เสนอขออนุมัติเบิกตามลําดับ ดังนี้ 

   10.1 เสนอหัวหนากลุมงานบริหารและยุทธศาสตรตรวจสอบความถูกตอง เซ็นผาน            

ในบันทึกขอเบิก 

   10.2 เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการตรวจสอบความถูกตอง พิจารณารายการ

เบ้ืองตนเสนอตอผูอํานวยการและเซ็นผานในบันทึกขอเบิก 

   10.3 เสนอรองผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไปฝายบริหารตรวจสอบความถูกตองและ         

ลงนามในใบเบิกเงนิรายได ชองผูเบิก และเซ็นผานในบันทึกขอเบิก 

   10.4 เสนอผูอํานวยการสํานักศึกษาทั่วไป พิจารณาอนุมัติในบันทึกขอเบิกและลงนาม 

ในใบเบิกเงินรายได ชองผูอนุมัติการเบิกจาย 

  ข้ันตอนท่ี 11 จัดเรียงเอกสารชุดเบิกจายประกอบดวย ใบเบิกเงินรายได บันทึกขอความ

ขอเบิก หนางบใบสําคัญเบิกคาสอน ใบเบิกคาสอน ตารางสอน บันทึกขอความขออนุมัติงบประมาณ 

และเอกสารประกอบอ่ืน (ถามี)  บันทึกในสมุดนําสงและนําสงใหเจาหนาที่การเงินผูควบคุมดูแล              

เงนิทดรองราชการเพื่อดําเนินการจายเงินตอไป 

 

วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   

 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกระบวนการเบิกจายเงินรายได  มีวิธีการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ดังนี ้

  1.  จัดทําแผนกิจกรรม  แผนการปฏิบัติงานของหนวยงาน   และของงานใหครอบคลุม

กิจกรรมและภาระงานที่ไดรับมอบหมาย   

  2.  กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ

กระบวนการ 

  3.  ดําเนินการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามกระบวนการ 

  4.  รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ 

  5.  รายงานผลการติดตาม  ประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการตอผูบังคับบัญชา  

เพื่อทราบและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา กรณีกระบวนการดําเนินงานมีขอบกพรอง 

  6.  ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใหเปนไปตาม

ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการและพนักงาน พ.ศ.2554 โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งตองมี

การกําหนดดัชนีชี้ วัดหรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการ
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ประเมิน และพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของขาราชการตามสมรรถนะท่ีสภา

สถาบันอุดมศึกษากําหนด  

  6.1 รอบการประเมิน ปละ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน 

   6.1.1 รอบท่ี 1 : 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  

   6.1.2 รอบท่ี 2 : 1 เมษายน – 30 กันยายน 

  6.2 องคประกอบและสัดสวนของการประเมิน 

   6.2.1. ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไมนอยกวารอยละ 70 ประกอบดวย ปริมาณ คุณภาพ 

ความรวดเรว็ตรงเลา ประหยัดและความคุมคาของการใชทรัพยากร 

   6.2.2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ไมเกินรอยละ 30 ประกอบดวย สมรรถนะหลัก 

และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน 

 

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

 เพื่อประมวลความประพฤติที่ดีงาม  รักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง ฐานะของบุคลากรที่

มหาวิทยาลัยกําหนดใหปฏิบัติตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วาดวยจรรยาบรรณบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

 1.  จรรยาบรรณ 

  1.1 บุลากรตองมีจรรยาบรรณตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และลักษณะวิชาการ

ตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้โดยเครงครัด 

  1.2 บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอตนเอง ดังนี้ 

   1.2.1 พึงเปนผูมีศิลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีที่ปฏิบัติ 

   1.2.2 พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และไมแสวงหา

ประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดไว ก็พึ่งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพนั้นดวย 

   1.2.3 พึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู

ความสามารถและทกัษะในการทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

  1.3 บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน ดังนี้ 

   1.3.1 พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 

   1.3.2 พึงปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร 

ถูกตอง สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 

   1.3.3 พึ งประพฤติตนเป นผูต รงตอ เวลา และใช เวลาราชการปฏิบัติหน าที่                        

ใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี 
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   1.3.4 พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการและมหาวิทยาลัยอยางประหยัด 

คุมคาโดยระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

  1.4 บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน ดังนี้ 

   1.4.1 ผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาทั้งในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ 

กําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชา

ดวยหลักธรรมาภิบาล 

   1.4.2 ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาม ตลอดจนผูเกี่ยวของดวย

ความสุภาพ มีน้ําใจไมตรี เอื้ออาทร และมนุษยสัมพันธอันดี 

   1.4.3 ผูใตบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชา ผูรวมงาม ตลอดจนผูเกี่ยวของ

ดวยความสุภาพ มีน้ําใจไมตรี เอ้ืออาทร และมนุษยสัมพันธอันดี 

   1.4.4 พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงาน

ของตนและสวนรวม ท้ังในดานการใหความเห็น การชวยทํางานและแกปญหารวมกัน รวมทั้ง            

การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวามีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ 

   1.4.5 พึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ

สามัคครีวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม 

   1.4.6 พึงละเวนจากการนําผลงานผูอ่ืนมาเปนของตน 

  1.5 บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอนักเรียน นิสิต และผูรับบรกิาร ดังนี ้

   1.5.1 พึงใชภาษา ถอยคํา สํานวนที่ชัดเจน สุภาพ เหมาะสม และเขาใจงายในการสื่อ

ความหมายตอนักเรียน นิสิต และผูรับบริการ ที่มาติดตอราชการ 

   1.5.2 พึงละเวนการใชอํานาจหนาท่ีในการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบจากนักเรียน 

นิสิตและผูรับบริการ 

   1.5.3 พึงใหขอมูลขาวสารที่เปดเผยตอนักเรยีน นิสิต และผูรับบรกิาร ดวยความเต็มใจ 

และรวดเร็วทันเวลา 

   1.5.4 พึงใหการบริการตอนักเรียน นิสิต และผูรบับริการดวยจิตสํานักในการใหบรกิาร

ที่ดีมีความเสอมภาค รวดเร็ว ประหยัด ถูกตอง และปราศจากอคติ 

   1.5.5 พึงละเวนการแนะนํานักเรียน นิสิต และผูรับบริการใหดําเนินการใดๆ อันเปน

การหลีกเลี่ยงตอกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวของ 

  1.6 บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม ดังนี ้

   1.6.1 พึงใหบริการผูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสมอภาค

โปรงใสและเปนธรรม 
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   1.6.2 พึงปฏิบัติตอผูมาใชบริการดวยความเอื้อเฟอ มีน้ําใจ ใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพ

ออนโยนและปฏิบัติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 

   1.6.3 พึงละเวนการรับทรัพยสินในมูลคาเกินปกติวิสัย และการแสวงหาประโยชน            

ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ท้ังทางตรงและทางออม ในกรณีที่ทรัพยสิน           

มีมูลคาปกติวิสัยใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

  1.7 บุคลากรตองมีจรรยาบรรณตอวิชาชีพ ดังน้ี 

   1.7.1 พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณขององคกรวิชาชีพที่ตนเปนสมาชิกหรือสังกัดอยู 

   1.7.2 พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 2.  การประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

  2.1 การประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากรดังตอไปนี้ใหถือวาเปนการกระทําผิด

จรรยาบรรณอยางรายแรง 

   2.1.1 การนําผลงานทาวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิชอบ 

   2.1.2 การลวงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักเรียน นิสิต หรือ

ผูรวมงานที่มิใชคูสมรสของตน 

   2.1.3 การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากนักเรียน นิสิต

ผูรวมงานหรือผูรับบริการเพื่อกระทําหรือไมกระทําการใด 

   2.1.4 การเปดเผยความลับของนักเรียน นิสิต ผูรวมงาน หรือผูรับบริการท่ีไดมาจาก

การปฏิบัติหนาท่ีหรือจากความไววางใจ ทั้งนี้ โดยมิชอบและกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลดังกลาว 

   2.1.5 ใหการอบรมหรือพฤติกรรมที่สอไปในทางฝาฝน หรือผิดกฎหมายตอนักเรียน 

นิสิต ผูรวมงาน หรือผูรับบริการ เพื่อใหกระทําการท่ีรูอยูวาผิดกฎหมายหรือฝาฝนศีลธรรมอันดี              

ของประชาชนและสังคมอยางรายแรง 

   2.1.6 พฤติกรรมที่ผิดทํานองคลองธรรมอยางรายแรงอ่ืนตามประกาศที่  ก.บ.ม. 

กําหนดตามสภาพและความรายแรงของการกระทํา 

  2.2 การประพฤติผิดจรรยาบรรณของบุคลากรในเรื่องใดไมเปนความผิดวินัย หรือ               

เปนความผิดวินัยไมรายแรง หรือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ตามขอบังคับนี้ใหเปนไปตามประกาศ          

ที่ ก.บ.ม.กําหนด ตามพฤติการณและความรายแรงแหงการกระทํา 

  2.3 การกระทําผิดจรรยาบรรณท่ีเปนความผิดวินัยหรือผิดวินัยอยางรายแรงใหดําเนินการ

ทางวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือในสถาบันอุดมศึกษา ขอบังคับมหาวิทยาลัย            

วาดวยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย ถาไมเปนความผิดวินัยใหผูบังคับบัญชาดําเนินการ 

ดังนี้ 
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   2.3.1 ตักเตือน หรือ 

   2.3.2 สั่งใหดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือ 

   2.3.3 ทําทัณฑบน 

 เม่ือไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหบันทึกไวในทะเบียนประวัติบุคคลดวย 

 บุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณซึ่งไมเปนความผิดวินัยตามที่กําหนดไว ใหผูบังคับบัญชา

ดําเนินการตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

 บุคลากรผูใดไมปฏิบัติตามคําตักเตือนไมดําเนินการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด หรือฝาฝน

ทัณฑบนใหถือวากระทําผิดวินัย 

  2.4 หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตักเตือน การมีคําสั่ง หรือการทําทัณฑบน              

ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑและวิธีการตักเตือน การมีคําส่ัง หรือ การทําทัณฑ

บนขาราชการและพนักงานที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

 

 3.  การดําเนินการทางจรรยาบรรณ 

  3.1 เมื่อมีการกลาวหา กลาวโทษ หรือรองเรียนเปนหนังสือ หรือมีพฤติกรรมปรากฏวา

บุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณ ผูบังคับบัญชาพิจารณาเห็นวาสมควรแตงตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนใหผูบังคับบัญชาของบุคลากรผูน้ันเปนผูมีอํานาจแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน 

  คณะกรรมการสอบสวนตองมีจํานวนไมนอยวา 3 คน โดยแตงตั้งจากขาราชการหรือ

พนักงานและตองประกอบดวยนิติกรหรือผูไดรับปริญญาทางกฎหมายรวมเปนกรรามการดวยอยางนอย

หนึ่งคน ทัง้นี้ใหแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ หรืออาจใหมีผูชวยเลขานุการดวยก็ได 

  ประธานกรรมการสอบสวนตองดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมตํ่ากวาผูถูกกลาวหา

เมื่อมีการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนแลว แมภายหลังประธานกรรมการจะดํารงตําแหนงต่ํากวาหรือ

เทียบไดต่ํากวาผูถูกกลาวหา ผูถูกกลาวโทษ หรือผูถูกรองเรียนก็ไมทาํใหการแตงตั้งนั้นเสียไป 

  3.2 การกระทําผิดจรรยาบรรณที่ไมเปนความผิดวินัยใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอให

ผูบังคบับัญชาสัง่ดาํเนินการทางจรรยาบรรณตามพฤติการณและความรายแรงแหงการกระทํา 

  การดําเนินการทางจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือระบุพฤติการณหรือ

รายละเอียดแหงการกระทําผิดจรรยาบรรณใหชัดเจนและใหผูกระทําผิดจรรยาบรรณลงชื่อรับทราบ 

หากผูถูกดําเนินการทางจรรยาบรรณไมปฏิบัติตามหรือไมดําเนินการใหถูกตองใหถือวาเปนความผิดทาง

วินยั 

  เมื่อผูบังคับบัญชาไดสั่งใหดําเนินการทางจรรยาบรรณตามขอบังคับนี้แลวใหรายงานตอ

คณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณเพื่อทราบ 
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  3.3 บุคลากรผูใดประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวินัยใหดําเนินการแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน และใหคณะกรรมการสอบสวนรายงานตอผูบังคับบัญชาหรืออธิการบด ี               

เพื่ อดํ าเนินการทางวิจัยแกบุคลากรผูนั้ นตามกฎหมายวาดวยระเบี ยบขาราชการพลเรือน                            

ในสถาบันอุดมศึกษา ขอบังคับวาดวยการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัยหรือตามขอบังคับและ

ระเบียบที่เก่ียวของ 

  3.4 การดําเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระทําไดโดยไมมีผูกลาวหา กลาวโทษ หรือ

รองเรียนหรือความปรากฏตอผูบังคับบัญชาวาบุคลากรประพฤติผิดจรรยาบรรณ ผูบังคับบัญชา                  

มีคําขอใหดําเนินการทางจรรยาบรรณได 

 4.  การอทุธรณและการรองทุกขจรรยาบรรณ 

  4.1 บุคลากรผูใดถูกสั่งลงโทษประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เปนความผิดวิจัยใหอุทธรณตอ

ก.อ.ม. ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 

  4.2 บุคลากรผูใดถูกสั่งดําเนินการทางจรรยาบรรณตามที่กําหนดไวแหงขอบังคับน้ี มีสิทธิ

รองทุกขตอ    ก.อ.ม. ไดภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคาํสั่ง 

  4.3 คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย                

ที่อางอิงประกอบ 

 ให ก.อ.ม. มีอํานาจในการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกขจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่งและ

วรรคสอง  ทั้งนี้ ใหนําขอบังคับวาดวยการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษวินัยไมรายแรง 

และขอบังคับวาดวยการรองทุกขและการพิจารณาเรื่องรองทุกขเพราะเหตุคับของใจมาใชบังคบัเกี่ยวกับ

การพิจารณาการอุทธรณและการรองทุกขจรรยาบรรณโดยอนุโลม 

 

 ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานการเบิกเงินรายไดสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เปนภารกิจหลักของงานการเงิน ซึ่งในคูมือเลมนี้ ประกอบดวย การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมและ     

จัดงาน การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การเบิกทุนอุดหนุนวิจัย และการเบิกคาสอน                

ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดข้ึนแนนอนในทุกปงบประมาณ  บุคลากรที่ปฏิบัติงานจะตองศึกษาขั้นตอนและ

วิธีการทํางานโดยละเอียด  เพื่อใหเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด  หรือไมเกิดขอผิดพลาดเลยเพราะ              

ความมุงหวังของผูรับบริการมีสูงมาก  ดังน้ัน  จึงเปนหนาที่ท่ีผูใหบริการจะตองมีการศึกษา  ฝกฝน

ตนเองใหมทีักษะ  มีประสบการณ  มีความชํานาญการในการปฏิบัติงานหรือใหบริการ  เพราะเปาหมาย

ในการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ  คือ  ผูรับบริการไดรับการบริการที่ถูกตอง  ตรงตามความตองการ  

และทายที่สุด  คือ  ผูรับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจ 



บทที่  5 

 

ปญหา  อุปสรรคและแนวทางในการแกไข  และพัฒนางาน 

 

 คูมือการปฏิบัติงานเลมนี้  ผูเขียนไดกําหนดขอบเขตของคูมือที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานการเบิก

จายเงินรายไดไว  5  หัวขอ  ประกอบดวย  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการ

ฝกอบรม จัดงาน คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

เงินอุดหนุนทุนวิจัย และคาสอน  ในการปฏิบัติงานน้ันจําเปนจะตองใหความสําคัญและคํานึงถึงกฎ  

ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศที่เก่ียวของ  รวมถึงแนวปฏิบัติตางๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานกลาง

กําหนด  ซึ่งมีปจจัยหลายดานที่ทําใหเกิดปญหา  และอุปสรรค  จากการปฏิบัติงาน  โดยมีหัวขอสําคัญ  

ที่เก่ียวของกับปญหา  อุปสรรคและแนวทางในการแกไข  และพัฒนางาน  ดังน้ี 

  1.  ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  2.  แนวทางแกไขและพัฒนา 

  3.  ขอเสนอแนะการนําคูมือไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 1. ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรูระเบียบ กฎ เกณฑ ในการเบิกจายเงินรายได 

 การดําเนินงานดานการเบิกเงินรายได ตองปฏิบัติงานภายใตระเบียบ กฎ เกณฑ เปนหลัก             

จึงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 1.1 ผูมีความประสงคเบิกเงินไมเขาใจระเบียบ กฎ เกณฑ ในการเบิกจายเงิน เมื่อตองการ

เบิกจายตองขอคําแนะนําจากผูปฏิบัติงานการเงินเปนครั้ง ๆ ไป เพราะเห็นวาการศึกษาระเบียบกฎ 

เกณฑ ดังกลาวไมอยูในความรับผิดชอบในหนาที่ของตน จึงทําใหจําระเบียบท่ีเก่ียวกับตนไมได และ          

ทําใหไมทราบสิทธิ์ในการเบิกเงนิของตน 

 1.2 เน่ืองจากกฎ  ระเบียบ และหลักเกณฑ  ในการปฏิบัติงานการเบิกเงินรายไดมีการปรับเปลี่ยน

อยูเสมอ เจาหนาที่งานการเงินของหนวยงานจะตองศึกษา  และทําความเขาใจและติดตามขอมูล             

ใหเปนปจจุบัน 

 1.3 กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑในการเบิกเงินรายได ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บังคับใช

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระเบียบกฎทรวงการคลัง หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง                  

โดยอนุโลม ทําใหผูมีความประสงคเบิกเงิน และผูปฏิบัติงานเกิดความสับสนในการปฏิบัติตามระเบียบ

ดังกลาว 
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 1.4 มีการแกไขระเบียบกระทรวงการคลังเปนหนังสือเวียนเพ่ือปรับระเบียบใหเขากับสถานการณ

ในปจจุบัน ซึ่งหนังสือเวียนดังกลาวบางฉบับสงไมทั่วถึงทุกหนวยงาน 

 

 2. ปญหาและอปุสรรคดานเอกสารประกอบการเบิกเงิน 

 2.1 ผูขอเบิกไมทราบวาตองใชเอกสารประกอบการเบิกเงินแบบใดใหเกิดถูกตองตามระเบียบ

เพราะเอกสารประกอบการเบิกจายมีความละเอียด และหลากหลาย เชน ใบเสรจ็รับเงิน ใบสําคัญรับเงิน 

ใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงิน เปนตน รวมถึงรายละเอียดในเอกสารดังกลาวควรระบุอะไรบางเพื่อใหเกิด

ความชัดเจน ถูกตอง และสามารถเบิกเงินได 

 2.2 ผูขอเบิกเขาใจในการระบุรายละเอียดในเอกสารประกอบการเบิกจายตองระบุอยางไรบาง

เพื่อใหเกิดคามชัดเจนและถูกตอง   

 2.3 เกิดความลาชาในการเบิกเงิน เนื่องจากเอกสารประกอบการเบิกจายมีความหลากหลาย         

ในการเบิกเงินแตละเรื่อง เชน เอกสารประกอบการเบิกคาสอน เอกสารประกอบการเบิกคาใชจาย           

ในการฝกอบรม จัดงาน เอกสารประกอบการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ เปนตน ซึ่งมี            

ความแตกตางกัน ในเอกสารดังกลาวผูขอเบิกยังไมเขาใจการกรอกขอมูล เชน การนับเวลาในการ

เดินทางไปราชการ การกรอกผูขอเบิก ผูรับเงิน ผูจายเงินควรเปนใคร การกรอกคาใชจายตามแบบ          

ใบแจงรายการคาใชจายระหวางการฝกอบรม/ประชุมทางวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ การกรออก

รายละเอียดตามใบเบิกคาสอน การเลือกใชแบบฟอรมตาง ๆ วาควรใชแบบฟอรมชนิดใดบางในการเบิก

เงนิ เปนตน  

 

 3. ปญหาและอุปสรรคในการเบิกเงินคาสอน 

  การดําเนินงานดานการเบิกเงินคาสอน มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานซับซอน และละเอียดมาก           

จึงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  3.1 ตารางสอนตามระบบตารางเรียน มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยผูสอน(เปลี่ยนอาจารย

ผูสอน อาจารยผูสอนลาออก อาจารยผูสอนลาศึกษาตอ) สงผลตอการคํานวณภาระงานสอนของ

อาจารยผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

  3.2 จํานวนเพิ่ม/ลดของจํานวนนิสิตในการลงทะเบียนมีการเพิ่ม/ลดตลอดเวลาทําใหขอมูลไมน่ิง 

สงผลตอการคาํนวณคาสอน 

  3.3 รายไดคาลงทะเบียนเรียนนิสิตทุนตาง ๆ ตัดเขามหาวิทาลัยชา สงผลตอการพิสูจนรายได            

ทําใหมียอดคางจายคาลงทะเบียนจํานวนมาก 

  3.4 เนื่องจากในปจจุบันมหาวิทยาลัยปรบัเปลี่ยนคาลงทะเบียนนิสิตปการศึกษา 2561 เปนแบบ

เหมาจาย ทําใหมีความแตกตางในการชําระเงินคาลงทะเบียนของนิสิต แยกเปน นิสิตกอนปการศึกษา 
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2561 และนิสิตปการศึกษา 2561 แตกตางกัน และระบบทะเบียนไมรองรับการแยกประเภท

คาลงทะเบียนแบบเหมาจายได  

 

แนวทางแกไขและพัฒนา 

 

 การเขียนคูมือเลมนี้  ผูเขียนไดกําหนดขอบเขตของคูมือที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานการเงิน   

ดานการเบิกเงินรายได ไว  5  หัวขอ  ประกอบดวย  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจาย       

ในการฝกอบรม จัดงาน คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เงินอุดหนุนทุนวิจัย และคาสอน  ซึ่งมีปจจัยหลายดานที่ทําใหเกิดปญหา  และอุปสรรค  

จากการปฏิบัติ   โดยผูเขียนไดสรุปแนวทางแกไข  และขอเสนอแนะในภาพรวมไว  ดังน้ี 

  1. จัดทําแนวปฏิบัติในการเบิกจายเงิน โดยจัดทําบันทึกขออนุมัติผูอํานวยการสํานักศึกษา

ทั่วไป และแจงบุคลากรในท่ีประชุมบุคลากรเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

  2. กําหนดระยะเวลาในการสงเบิกเอกสารตาง ๆ พรอมท้ังติดตามใหผูรับบริการสงเบิก          

ใหแลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่กําหนด 

 3. ประชุมหารือกับฝายทุกฝายที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน ถึงแนวทางในการดําเนินงาน

ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เชน การจัดตารางสอนใหมีการกําหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงแกไขรายชื่อ

อาจารยผูสอนภายในกําหนดระยะเวลาเพื่อไมใหสงผลกระทบตอการคํานวณภาระงานสอน                  

ทําความเขาใจและชี้แจงถึงกฎ ระเบียบ วิธีการที่ตองทาํความเขาใจรวมกัน เปนตน 

  4. บุคลากรท้ังผูขอรับบริการ และผูใหบริการควรศึกษาคูมือการปฏิบัติงานการเงิน  หรือ

สอบถามขอมูลที่ไมเขาใจจากเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ   

  5. เจาหนาที่งานการเงินแจงเวียนหลักการ วิธีการ  และแนวปฏิบัติ  พรอมสรุปขั้นตอน

วิธีการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบทั่วกัน 

  6. จัดทําแหลงขอมูลในเว็ปไซตสํานักศึกษาทั่วไปใหบุคลากรสามารถไปศึกษาระเบียบ กฎ 

เกณฑ เอกสารประกอบการเบิกจาย และสามารถดาวนโหลดเอกสารไปใชไดสะดวกและรวดเร็ว และ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรไดศึกษากฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และประกาศของมหาวิทยาลัยผานชองทาง  

INTERNET  และเว็บไซตของหนวยงานที่เก่ียวของ 

 จากแนวทางแกไขท่ีไดกลาวขางตนแลว  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

ผูบรหิารควรใหการสนับสนุนในเรื่องตอไปนี้ 

 1. ศึกษาระเบียบ กฎ เกณฑ ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวของอยูเสมอ และสรุป             

ใหเขาใจงายประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทราบและนําไปปฏิบัติ 
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  2. การศึกษาดูงาน  การที่จะทําใหบุคลากรรูงานสามารถปฏิบัติงานไดหลายวิธี เชน             

การสอนงานระหวางเพื่อนรวมงานดวยกันเอง  การสงใหผูปฏิบัติงานไปเขารับการฝกอบรม                    

การไปศึกษาดูงาน 

  3.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู  การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย  

เชน  ระดับคณะกับหนวยงาน  ระดับหนวยงานกับหนวยงาน  จะชวยใหบุคลากรไดเรียนรูจาก             

ผูทีป่ระสบผลสําเร็จในเรื่องนั้นๆ  แลวนํามาปรับใชกับหนวยงานของตนเองได  
ขอเสนอแนะการนําคูมือไปใชในการปฏิบัติงาน 

 

 การนําคูมือการเบิกเงินรายได สํานักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปใชในการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานน้ัน  บุคลากรจําเปนจะตองศึกษาและติดตามถึงกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  

ประกาศตางๆ  ของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการเบิกเงินรายไดที่มีการเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบัน  

และศึกษาหลักเกณฑ และวิธีการใหมๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยไดประกาศใชในปจจุบัน   
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