
 
 

 
 
 

การตรวจสอบของ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 
 
 
 

โดย 
 

นายปรีชา อิม่สุวรรณ 
ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวดันครปฐม 

นางศรีวรินทร์  สุรัติเมธาพนัธ์ุ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม 





 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิ 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

ลกัษณะการตรวจสอบและข้อสังเกต 

 

หัวข้อการบรรยาย 



เร่ิมมีขึ้นในปี พ.ศ. 2418 ในรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

18 ก.ย.2458  กรมตรวจเงินแผ่นดิน 
  กระทรวงพระคลงัมหาสมบัติ 
29 ก.ย.2515  ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

  ทบวงการเมืองอสิระขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

18 ก.ย.2542  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

  องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ 

ก าเนิดส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 



    ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะ
เ ป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดินพ.ศ.2542 



โครงสร้างองค์กรการตรวจเงินแผ่นดิน 

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

ส านัก 
ตรวจสอบ 

การเงนิที่ 1-20 

ส านัก 
ตรวจสอบ 

พสัดุและสืบสวน 
ที่ 1-5 

ส านัก 
ตรวจสอบ 
ด าเนินงาน 
ที่ 1-4 

ส านัก 
ตรวจเงนิแผ่นดนิภูมิภาค 

ที่ 1-15 

ส านักกจิการพเิศษ ส านักตรวจสอบ
ส่ิงแวดล้อม 

ส านักตรวจสอบการ
จัดเกบ็รายได้ 

ส านักตรวจสอบ
ดจิทิัล 



การได้มา ประกาศ คศช. 23/2560       
 คณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
   จ านวน 4 คน เลขาธิการวุฒสิภาเป็นเลขา 
 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบด้วยประธาน 1 
กรรมการ 6 

 วาระ 7 ปี เพยีงวาระเดยีว 
 

 

 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



 วางนโยบายการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

 ก าหนดหลกัเกณฑ์มาตรฐานเกีย่วกบัการตรวจเงิน
แผ่นดนิ 

 ให้ค าแนะน าฝ่ายบริหารในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคบัเกีย่วกบัการควบคุมการเงนิของรัฐ 

อ านาจหน้าที่ของ คตง. 



ออกระเบียบหรือประกาศก าหนด มาตรฐานหรือมาตรการ
เกีย่วกบัระบบและการควบคุมการตรวจสอบ 

 เสนอแนะให้แก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัตใิห้ถูกต้อง 
ก ากับและเป็นองค์กรช้ีขาดสูงสุดว่าด้วยวินัยทางงบประมาณ
และการคลงั 

พจิารณาเลอืกผู้ว่าการตรวจเงนิแผ่นดนิ 

อ านาจหน้าที่ของ คตง.(ต่อ) 



การได้มาประกาศ คสช. 23/2560 

 ได้รับการเสนอช่ือจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ 

 ได้รับความเห็นชอบจากสภานิตบิัญญัตแิห่งชาติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึง 

วาระ 6 ปี เพยีงวาระเดยีว 
 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิ 



เป็นผู้บังคบับัญชารับผดิชอบบริหารทัว่ไปของ สตง. 
เป็นผู้แทน สตง.ในกจิการของ สตง.ทีเ่กีย่วกบั
บุคคลภายนอก 
รายงานผลการตรวจสอบต่อ คตง./คณะกรรมการ
วนัิยทางงบประมาณและการคลงั 

อ านาจหน้าทีข่องผู้ว่าการฯ 



12 

หน่วยรับตรวจ 

ผู้รับตรวจ 

การตรวจสอบ 

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

ความหมาย 



  1. กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่ เรียกช่ืออย่างอื่นที่
มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวงหรือกรม 

  2. หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 

  3. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 

หน่วยรับตรวจ 

 



4. หน่วยงานอืน่ของรัฐ 

5. หน่วยงานทีไ่ด้รับเงนิอุดหนุน หรือกจิการทีไ่ด้รับเงนิหรือ
ทรัพย์สินลงทุนจากหน่วยรับตรวจตาม (1) (2) (3 ) (4) 

6. หน่วยงานอืน่ใด หรือกจิการทีไ่ด้รับเงนิอุดหนุนจากรัฐทีม่ี
กฎหมายก าหนดให้ สตง.เป็นผู้ตรวจสอบ 

หน่วยรับตรวจ (ต่อ) 
 



 

หัวหน้าส่วนราชการ  
หัวหน้าหน่วยงาน   ผู้รับผดิชอบในการปฏิบัตริาชการ  

หรือ 
การบริหารของหน่วยรับตรวจ 

ผู้รับตรวจ 



ตรวจสอบ 

การบริหาร 
เงิน  ทรัพย์สิน 

สิทธิผลประโยชน์ 
 

การตรวจสอบ 
บัญชี การรับการใช้จ่าย 
การใช้ประโยชน์ 
การเกบ็รักษา 

 



 เงินงบประมาณ 

 เงินนอกงบประมาณ 

 เงนิกู้ 

 เงนิอุดหนุน 

 เงินบริจาค และเงินช่วยเหลอืจากแหล่งในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
กฎหมายหรือวตัถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ 

เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ ได้มาจาก 



จะเป็นของหน่วยรับตรวจ  

หรือหน่วยรับตรวจมีอ านาจ  

หรือสิทธิในการใช้จ่าย  

หรือใช้ประโยชน์ 

เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ ผลประโยชน์ทีไ่ด้มา 



 เพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ   ข้อบังคบั มติคณะรัฐมนตรี
แบบแผนการปฏิบัติราชการ            

 อนัจะก่อให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหารการเงินของรัฐ 

 เป็นมาตรการป้องกนัการทุจริต 

 ให้หมายความรวมถึงการตรวจสอบอืน่อนัจ าเป็นแก่การ
ตรวจสอบ 

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 



1. รับผดิชอบงานธุรการของ คตง. 

2. ตรวจสอบการเงนิแผ่นดิน 

3. จัดท ารายงานประจ าปี 

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอของ สตง. 

อ านาจหน้าที่ ของ สตง. 



  1. ตรวจสอบ การรับจ่าย การเก็บรักษา การใช้
จ่ายเงิน และทรัพย์สินอื่น ของหน่วยรับตรวจ หรือที่อยู่
ในความรับผดิชอบ 

  แสดงความเห็น เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ 
ข้อบังคบั และมติคณะรัฐมนตรี 

ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน 



  ตรวจสอบ  การใช้จ่ายเงิน การใช้จ่ายทรัพย์สิน หรือ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง ตามแผนงาน งานโครงการของหน่วยรับ
ตรวจ  

  แสดงความเห็น ว่า เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย
ประหยดัได้ผลตามเป้าหมายและคุ้มค่าหรือไม่ 

ตรวจสอบการเงินแผ่นดนิ (ต่อ) 



  2. ตรวจสอบบัญชี และรายงานการรับจ่ายประจ าปีและงบ
แสดงฐานะการเงินแผ่นดนิประจ าปี 

  แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็น
จริงหรือไม่ 

ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (ต่อ) 



  3. ตรวจสอบบัญชีทุนส ารองเงนิตราประจ าปี 

  แสดงความเห็นว่าเป็นไปตามกฎหมายและตามความเป็น
จริงหรือไม่ 

ตรวจสอบการเงินแผ่นดนิ (ต่อ) 



  4. ตรวจสอบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและ
รายได้อืน่ของหน่วยรับตรวจ และตรวจสอบการประเมินภาษี
อากร การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นที่หน่วยรับ
ตรวจจดัเกบ็ 

ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (ต่อ) 



5.  ศึกษาและเสนอความเห็น เกี่ยวกับ
แผนงาน งานโครงการที่จะมีผลกระทบ
ต่อการจัดท างบประมาณ 

ตรวจสอบการเงินแผ่นดิน (ต่อ) 



 1. เรียกผู้รับตรวจ 

เรียกเจ้าหน้าทีห่น่วยรับตรวจ 

มาตรา 42 
ให้ผู้ว่า หรือ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ มีอ านาจดงัน้ี 

   เพื่อสอบสวน หรือส่ังให้ส่งมอบ
บัญชี ทะเบียนเอกสารหลักฐานที่
จัดท าขึน้หรือมีไว้ในครอบครอง 

2. อายัดเงิน ทรัพย์สิน บัญชี ทะเบียนเอกสาร 
หรือหลักฐานอื่นที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยรับตรวจ 



3. เรียกบุคคลใดๆ เพื่อมาให้การเป็นพยาน
หรือให้ส่งมอบบัญชี ทะเบียน  เอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่า
เกีย่วกบัหน่วยรับตรวจ 

มาตรา 42 (ต่อ) 



4. มีอ านาจเข้าไปในสถานทีใ่ดๆ 

    - ในเวลาท าการ 

    - ในระหว่างพระอาทติย์ขึน้ 
และพระอาทติย์ตก 

มาตรา 42 (ต่อ) 

   เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึดหรือ 
อายัดบัญชี ทะเบียน เอกสาร 
หรือหลกัฐานอืน่ 

   เพื่ออายัดเงิน หรือทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่า   
เกี่ยวกับหน่วยรับตรวจเท่าที่
จ าเป็น 



การแสดงความเห็นของ สตง. กรณไีม่มข้ีอสังเกต 

ไม่มีข้อสังเกต 

รายงาน 
หัวหน้า 

ส่วนราชการ 



มีข้อสังเกต (ข้อทกัท้วง) 

รายงาน ส่วนราชการ 

กระทรวง 

สตง. 

การแสดงความเห็นของ สตง. กรณีมีข้อสังเกต 



มาตรา  44 – 46 

  เป็นกรณีที่แจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยรับตรวจไป
ด าเนินการต่อไป 



  - มีข้อบกพร่องเน่ืองจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคบัหรือมตคิณะรัฐมนตรี 

  - หน่วยรับตรวจแจ้งผลการด าเนินการให้คณะกรรมการ
ทราบภายใน 60 วนั 

  - กรณีหน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
โดยไม่มีเหตุอนัสมควร 

มาตรา  44  พจิารณาผลการตรวจสอบ 



มาตรา  45   
พจิารณาผลการตรวจสอบ  กรณ ี

มีข้อบกพร่องเน่ืองจากไม่มีข้อก าหนดให้หน่วยรับ

ตรวจต้องปฏิบัตติาม 



 มีพฤติการณ์น่าเช่ือว่าเป็นการทุจริตหรือมีการใช้อ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ ก่อให้เกดิความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของราชการ 

 แจ้งต่อพนักงานสอบสวนเพือ่ด าเนินคดี 

 แจ้งต่อ ป.ป.ช. 

 แจ้งหน่วยรับตรวจหรือผู้บังคบับัญชาหรือผู้ควบคุมก ากบั 

มาตรา  46   
พจิารณาผลการตรวจสอบ  กรณ ี



มาตรา  47 
พจิารณาผลการตรวจสอบ  กรณ ี

  มีความเสียหายเกดิขึน้  เพราะมีผู้กระท าการโดยมิชอบ 

  สตง. มีอ านาจประเมินความเสียหาย 



ลกัษณะ 
งานตรวจสอบ 

การตรวจสอบ 
งบการเงิน 

การตรวจสอบ 
การจัดเกบ็ 
รายได้ 

การตรวจสอบ 
การซ้ือ 
จัดจ้าง 

การตรวจสอบ 
การด าเนินงาน 

การตรวจสอบ 
สืบสวน 

การตรวจสอบ 
ลกัษณะอืน่ 



การพิจารณาการใชจ่้ายเงินแผน่ดิน 

หัวข้อ หลกัการ ข้อพงึระวงั 

อ านาจหนา้ท่ี 1. กฎหมายจดัตั้ง 
2. พ.ร.บ. แผนฯ 
3. กฎหมายอ่ืน 

1. หนา้ท่ีโดยตรง 
2. ส่งเสริมหรือสนบัสนุน 

ขอ้ปฏิบติั ระเบียบ/ขอ้บงัคบั ไม่มีระเบียบ/ขอ้บงัคบัก าหนดไวไ้ม่สามารถกระท าได ้

แนวปฏิบติั/ซกัซอ้ม ค าสั่ง หนงัสือเวียน ถา้มี + เช่ือโดยสุจริต 

ดุลพินิจ ชอบดว้ยกฎหมาย 1. จ  าเป็น  2. เหมาะสมและประหยดั 

งบประมาณ/เงิน มีเพียงพอท่ีจะเบิกจ่ายได ้ ตอ้งมีการจดัท างบการเงิน/บญัชีใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

ประโยชน์สูงสุด ประโยชน์สาธารณะ ควรพิจารณาประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง 

โปร่งใส/ตรวจสอบได ้ เปิดเผย/จดัท าเอกสารถกูตอ้ง ตอ้งมีเอกสาร/หลกัฐานไวป้ระกอบการช้ีแจง/ตรวจสอบ 



 เบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือไม่มีระเบียบก าหนด 

 ขาดการควบคุมหลักฐานการจ่ายเงิน เช่น ผู้จ่ายเงินไม่ประทับตราจ่ายเงิน
แล้ว  ไม่ลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย  ไม่ลงวัน เดือน ปี และไม่ระบุช่ือผู้
จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงก ากบัไว้เป็นหลกัฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ 

 การเขียนเช็คส่ังจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้กรณีจัดซ้ือหรือจ้างท าของ ไม่ได้ออก
เช็คในนามเจ้าหนี ้หรือกรณีออกเช็คในนามเจ้าหนี ้ไม่ขีดฆ่าค าว่า “หรือตาม
ค าส่ัง” หรือ “หรือผู้ถือ” ออก และไม่ได้ขีดคร่อม 

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ด้านการเงิน 



 ไม่ได้จัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน หรือจัดท าไม่
ครบถ้วน  

 กรณีมีเงินสดคงเหลอืไม่ได้ส่งมอบต่อให้คณะกรรมการเกบ็รักษาเงิน 

 เก็บรักษาเงินเกินวงเงินที่อนุญาต โดยไม่ได้น าเงินที่ได้รับและเก็บรักษาไว้ในวันใด
วันหน่ึงที่เกินวงเงินที่อนุญาตให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินโดยด่วนหรืออย่างช้าไม่
เกนิ 3 วนัท าการ 

 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตัวเงินและหลักฐานแทนตัว
เงนิกบัรายงานเงินคงเหลอืประจ าวนัเป็นประจ าวนัที่มีการรับจ่ายเงิน 

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ด้านการเงิน(ต่อ) 



 ผู้ยมืไม่ได้ช าระคนืเงินยมืภายในก าหนดเวลาส่งล่าช้า 

 สัญญายมืเงินมีการส่งใช้เงินยมืเป็นเงินสดจ านวนสูง 

 ไม่ก าหนดเวลาชดใช้เงินยมื 

 ไม่แสดงประมาณการค่าใช้จ่ายในการยมื 

 ผู้รับผดิชอบไม่ได้ด าเนินการเรียกชดใช้ตามเงื่อนไขในสัญญาการยมืเงิน
ให้เสร็จส้ินไปโดยเร็ว และมีการยืมใหม่โดยไม่ส่งคนืเงินยมืเก่า 

 อนุมัติให้ยมืเงินคร้ังใหม่ในขณะทีผู้่ยมืยงัมีหนีค้้างช าระอยู่ 

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ด้านการเงิน(ต่อ) 



 ไม่ควบคุมใบเสร็จรับเงนิตามระเบยีบฯ เช่น  

 ไม่จัดท าทะเบยีนคุมใบเสร็จรับเงนิ  

 เมือ่ส้ินปีงบประมาณไม่ได้รายงานใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่ใช้ไป กรณีใช้

ใบเสร็จรับเงินไม่หมดเล่มไม่ได้เจาะปรุหรือประทับตราเลิกใช้ในใบเสร็จรับเงินฉบับที่ยัง

ไม่ได้ใช้ เพือ่ให้เป็นทีสั่งเกตมใิห้น ามาใช้รับเงนิต่อไป 

 การน าส่งเงนิรายได้แผ่นดนิไม่ครบถ้วน และล่าช้า 

 มกีารแก้ไขหลกัฐาน เช่น วนัทีน่ าส่ง และวนัทีรั่บเงนิ 

 ไม่มกีารตรวจสอบการรับและน าส่งเงนิรายได้ 

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ด้านการเงิน(ต่อ) 



ด้านการบัญชี 
  การบันทกึรายการในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องครบถ้วน 
  ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีที่ก าหนดไว้
อย่างสม ่าเสมอ 

  การแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตาม
หลกัการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

  ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ (ต่อ) 



1.  ไม่จดัท าแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจดัจ้าง 

2.  เงนิประกนัสัญญาทีพ้่นภาระผูกพนัไม่ได้จ่ายคนืผู้รับจ้าง 

3. หลกีเลีย่งการจัดซ้ือจดัจ้างโดยจัดท าใบส่ังซ้ือส่ังจ้างในระบบ 

GFMIS  และเบิกจ่ายในลกัษณะเงนิทดรองราชการ 

ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง 



1.  บัญชีวสัดุ/ครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้องตรงกนักบัรายงานการตรวจสอบ

พสัดุประจ าปี 

2.  ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมวสัดุ/ครุภัณฑ์ หรือจัดท าไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน 

3.  คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี เสนอรายงานผลการตรวจสอบล่าช้า 

4.  ไม่ส่งรายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปีให้ สตง. 

5.  การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีไม่ครบถ้วน เช่น ไม่รายงานว่าการรับ

จ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีสภาพอย่างไรขณะที่ตรวจสอบ และถูกต้อง

ตรงตามทะเบียนคุมและบัญชีหรือไม่ 

ด้านการบริหารพสัดุ 



 1.    ผลการด าเนินงานโครงการไม่บรรลุวตัถุประสงค์ ท าให้ไม่

สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 

 2.    การบริหารจดัการโครงการไม่มีประสิทธิภาพ 

 3.   การใช้จ่ายเงินในการบริหารโครงการไม่เป็นไปโดยประหยดั 

ด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน 



การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

วนัิยทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 2544 

การปฏิบัตหิน้าทีข่องผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



การก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



ส่วนงาน 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
2. ประเมินความเส่ียง 
3. กจิกรรมการควบคุม 
4. สารสนเทศ และการส่ือสาร 
5. ติดตามประเมินผล 

ส่วนงาน 

ส่วนงาน 



วนัิยทางงบประมาณและการคลงั พ.ศ. 2544 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



วตัถุประสงค์ 

1. ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมระบบการ
ตรวจสอบ 

2. มีวนัิยทางงบประมาณและการคลงั 

3. แก้ปัญหาการปฏิบัตผิดิระเบียบซ ้าซาก 

4. เป็นมาตรการป้องปราม  

วินัยทางงบประมาณและการคลัง 



การบังคบัใช้ (21 ต.ค.44) 

โทษปรับทางปกครอง 

การรอการลงโทษและการเพิม่โทษ 

เหตุยกเว้นโทษและอายุความ 

เน้ือหา 



  1.  การรับเงิน เกบ็รักษาเงนิ และการน าส่งเงนิ 

  2.  การเบิกเงนิและการจ่ายเงนิ 

  3.  การบริหารงบประมาณและ 

       การก่อหนีผู้กพนั   

ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง   
ความผิดเกีย่วกบั 



  4.  การจัดเกบ็รายได้ 

  5.  การยมืเงนิ 

  6.  พสัดุ 

  7.  ความผดิอืน่ 

ความผิดทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง   
ความผิดเกีย่วกบั 



โทษปรับทางปกครอง 

โทษช้ันที ่1 โทษช้ันที่ 2 โทษช้ันที ่3 โทษช้ันที่ 4 

ไม่เกนิเงินเดอืน 
1 เดอืน 

เท่ากบัเงนิเดอืน 
2-4 เดอืน 

เท่ากบัเงนิเดอืน 
5-8 เดอืน 

เท่ากบัเงนิเดอืน
9-12 เดอืน 



  ถ้ากระท าผิดเพราะต้องท าตามค าส่ังผู้บังคับบัญชา 
และพสูิจน์ได้ว่าได้โต้แย้งหรือคดัค้านค าส่ังน้ันแล้ว 

เหตุยกเว้นโทษ 



 ขาดอายุความ  ถ้ามิได้ด าเนินกระบวนการพิจารณา
ความผดิภายใน 5 ปี นับแต่วนัท าผดิ 

อายคุวาม 



การปฏิบัตหิน้าทีข่องผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



วตัถุประสงค์ 

 มกีารตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

การปฏิบัติหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบภายใน 



สาระส าคญัของระเบียบฯ 

แนวทางปฏิบัตหิน้าทีข่องผู้ตรวจสอบภายใน 

เน้ือหา 



ข้อ 4. น าแนวทางปฏิบัตหิน้าทีข่องผู้ตรวจสอบภายในท้าย
ระเบียบไปใช้ 

ข้อ 5.ส่งส าเนาแผนการตรวจสอบประจ าปี และแผนการ
ตรวจสอบเฉพาะกรณีที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ สตง. 
ภายในสามสิบวันนับจากวนัที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่ สตง.
จะขอให้ด าเนินการเป็นอย่างอืน่ 

สาระส าคญัของระเบียบฯ 



ข้อ 6. ส่งส าเนารายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสอบภายในและของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่มีข้อตรวจพบที่ส าคัญให้ สตง. ภายใน
สิบห้าวนันับจากวนัทีผู้่รับตรวจได้รับรายงาน ผลการตรวจสอบ 

ข้อ 8. ตรวจสอบการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วย 

    รับตรวจให้สอดคล้องกับมาตรฐานการควบคุมภายในที่ คตง. 
ก าหนด 

สาระส าคญัของระเบียบฯ (ต่อ) 



ข้อตรวจพบ 

 เปิดบญัชีในนามมหาวิทยาลยัราชภฏัอยูใ่น
แต่ละคณะ  
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อก าหนด 

 หลักการและนโยบายการบัญชีส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบบัท่ี 2 
 

การจัดท างบการเงินภาพรวมไม่เป็นไปตามหลกัการ
และนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 

บัญชีเงินฝากธนาคาร 



ลูกหนีเ้งนิยมืงบประมาณ 

มีการส่งใชเ้งินยืมเกินก าหนด 31 - 119 วนั 
ซ่ึงเป็นการไม่ปฏิบติัตามระเบียบการเก็บ
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 
ขอ้ 63 



ข้อตรวจพบเร่ืองทรัพย์สิน 

 1.วสัดุคงคลงัไม่ปรากฏยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน 
 2. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง มูลค่าทรัพยสิ์นตามทะเบียนต ่ากวา่
บญัชี 
 3. สินทรัพย์ไม่มีตวัตนมาบนัทึกรายการไวใ้นครุภณัฑ์ เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
  

การจัดท างบการเงนิภาพรวมไม่เป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 



ข้อตรวจพบเร่ืองทรัพย์สิน 

 4. ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดต ่ากว่า 5,000 บาท บันทึกบัญชี
ครุภณัฑ ์ซ่ึงท่ีถกู ตอ้งบนัทึกในครุภณัฑต์ ่ากวา่เกณฑ ์
 5. การจ าหน่ายทรัพยสิ์นพบว่า รายงานค่าเส่ือมราคา ค่าตดัจ าหน่ายของ
คณะกรรมการสอบขอ้เทจ็จริง กบัรายการสินทรัพยจ์ าหน่ายออกจากบญัชี ไม่ตรงกนั 
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อก าหนด 

 ตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับท่ี 2  และ
หนงัสือกรมบญัชีกลางท่ี กค 0410.3/ว 48 ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2549 เร่ืองการบนัทึก
บญัชีวสัดุหรือครุภณัฑ ์

การจัดท างบการเงนิภาพรวมไม่เป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ 



ขอ้ตรวจพบ 
 (1) การก าหนดอตัราค่าเช่าพื้นท่ีในการประกอบกิจการต่างๆ 
                   ในอตัราท่ีไม่เท่ากนั  
 (2) ผูป้ระกอบการคา้งช าระค่าเช่าพื้นท่ี  

การจัดเกบ็ค่าเช่าพืน้ที่ขายอาหารในโรงอาหาร 



ข้อตรวจพบ 
 (1)  ไม่มีการจดัท าทะเบียนคุมรับ - จ่ายคูปองสระวา่ยน ้า และ 
                    เจา้หนา้ท่ีสระวา่ยน ้าเกบ็รักษาคูปองเอง  
 (2)  เจา้หนา้ท่ีไม่น าเงินส่งฝ่ายเงินและบญัชีทุกวนั 
             เป็นการไม่ปฏิบติัตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเกบ็ 
รักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 ขอ้ 66 ขอ้ 67 ขอ้ 69 และขอ้77 
 

การจดัเกบ็รายไดค่้าบริการสระวา่ยน ้ าของมหาวทิยาลยั 



ข้อตรวจพบ  การจดัเก็บรายไดค่้าบริการการ
ใชห้้องประชุมอบรม มิไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์
เม่ือมีบุคคลภายนอกมาขอใชห้อ้งประชุมอยา่ง
ชดัเจน 
 

การจดัเกบ็ค่ารายไดค่้าบริการการใชห้อ้งประชุม 



ขอ้ตรวจพบ      การจ าหน่ายเคร่ืองหมายและเคร่ืองแบบนกัศึกษา  
 (1) ไม่มีท่ีเกบ็รักษาเงินท่ีปลอดภยั  
 (2) ยอดเงินสดท่ีน าฝากต ่ากวา่ยอดตามทะเบียนคุม 
 (3) ไม่มีทะเบียนคุมรับ – วสัดุ 
 (4) ไม่มีหลกัฐานการจ่ายเงิน 
 (5) รายจ่ายจากเงินรายไดเ้คร่ืองหมายนกัศึกษาเป็นเงินยมืโครงการต่างๆ 
                     ไม่มีการจดัท าทะเบียนคุมเงิน 
 (6) มีรายจ่ายบางรายการไม่เหมาะสม เช่น การเบิกจ่ายค่าสมคัรกอลฟ์ให้แก่
สมาคมสุขศึกษาพลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย และเบิกจ่ายค่าจา้งลูกจา้ง
ชัว่คราวใหส้มาคมศิษยเ์ก่า การเบิกจ่ายดงักล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยั 
ราชภฎัวา่ดว้ยเงินรายไดจ้ากการจดับริการกองพฒันานกัศึกษา พ.ศ. 2551 

เงินได้อืน่ – นอกระบบบัญชีมหาวทิยาลยั 



 ในช่วงท่ีมีการรับปริญญาบัตร มีการให้เอกชนเข้ามา
ด าเนินการให้เช่าชุดครุยโดยมหาวิทยาลัยได้รับค่าตอบแทน 
มหาวิทยาลยัมีรายงานผลการใชจ่้ายเงิน ซ่ึงมีรายจ่ายบางรายการ
ไม่เก่ียวข้องกับโครงการ และบางรายการเบิกจ่ายไปโดยไม่
เหมาะสม เช่น ค่าเคก้วนัเกิด-พวงมาลยัอาจารย ์และค่าอาหารม้ือ
เยน็เล้ียงอาจารยห์ลงัรับปริญญา เป็นตน้ 

 

 รายได้อืน่ - นอกระบบบัญชีมหาวทิยาลยั 



ขอ้ตรวจพบ      การจ าหน่ายน ้าด่ืมเฟ่ืองฟ้า  
                (1)  ขาดการควบคุมน ้าด่ืมท่ีใชเ้ป็นสวสัดิการภายใน 
                      กบัน ้าด่ืมเพื่อจ าหน่าย 
    (2) จดัท าบญัชีแยกจากระบบบญัชีของมหาวิทยาลยั 
    (3) ไม่มีค  าสัง่กรรมการเกบ็รักษาเงิน 
    (4)  เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีรับเงิน –จ่ายเงิน 
                       และเกบ็รักษาเงินเป็นบุคคลคนเดียวกนั 
    (5) ไม่มีท่ีเกบ็รักษาเงินท่ีปลอดภยั 

เงินได้อืน่ – นอกระบบบัญชีมหาวทิยาลยั 



ข้อตรวจพบ 
 ไม่จดัท ารายงานฐานะทางการเงินต่ออธิการบดีและไม่มีผูต้รวจ
สอบบญัชีเขา้มาตรวจสอบ 
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อก าหนด 

 ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐมวา่ดว้ยเงินสวสัดิการและ
การจ่ายเงินสวสัดิการ พ.ศ. 2553 

 
 

เงินสวสัดิการ 



ขอ้ตรวจพบ     ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ 
 กรณีวนัหยดุราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. จ านวน 420.- บาท  

และเวลา 16.30–24.00 น.จ านวน 400.- บาท  เป็นการไม่ปฏิบติัตามบนัทึก
ข้อความงานสวัสดิการรายได้และทรัพย์สินท่ี  80/2558ลงวันท่ี 11 
สิงหาคม 2558  เร่ืองขออนุมติังบประมาณ ท่ีก าหนดให้เบิกค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการ เหมาจ่าย 400.-บาท  กรณีวนัหยุดราชการค่าตอบเหมา
จ่ายไม่เกิน 420.- บาท 

การเบิกจ่าย  



ขอ้ตรวจพบ  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานท าความสะอาดตลาดนดั 
 มหาวิทยาลยัเบิกค่าตอบแทนการปฏิบติังานท าความสะอาดตลาด
นัดมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม ให้กบัพนักงานทัว่ไปของมหาวิทยาลยั
ปฏิบัติงานในวนัพฤหัสบดี และวนัอาทิตย์ ซ่ึงเป็นวนัท่ีพนักงานทั่วไป
ปฏิบติังานให้กบัมหาวิทยาลยั การเบิกจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวจึงเป็นการ
ซ ้าซอ้น ท าใหร้าชการเสียหาย 

การเบิกจ่าย  



ข้อตรวจพบ 
  เบิกจ่ายค่าของท่ีระลึกตามโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
ของเครือข่ายศิลปวฒันธรรมมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 6 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  ซ่ืงมหาวิทยาลัยมิใช่เจ้าภาพในการ
จดัการประชุม และอยูใ่นสถานภาพผูเ้ขา้ร่วมประชุมเท่านั้น  
กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อก าหนด 
  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การ
จดังานและการประชุมระหวา่งประเทศ พ.ศ. 2549 แกไ้ขเพิ่มเติม 

 การเบิกค่าของทีร่ะลกึ 



ข้อตรวจพบ 
 เบิกจ่ายค่าของท่ีระลึกให้คณะกรรมการตรวจแบบประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลยั ซ่ึงคณะกรรมการดงักล่าวไดรั้บ
ค่าตอบแทนจากการประเมินตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฎัว่าดว้ยการ
จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 
2551 จึงไม่สามารถเบิกค่าของท่ีระลึกได ้และไม่มีระเบียบก าหนดในเร่ือง
ดงักล่าว 

 

การเบิกค่าของที่ระลกึ 



 มหาวิทยาลยัจดัโครงการศึกษาดูงานบุคลากร ณ งานกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวดัฉะเชิงเทรา และงานกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลยับูรพา จงัหวดัชลบุรี ระหว่างวนัท่ี 23– 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ซ่ึงตาม
ตารางการฝึกอบรมมีการศึกษาดูงานเสร็จส้ินในวนัท่ี 23 – 24 กุมภาพนัธ์ 2559 
และในวนัท่ี 25 – 26 กุมภาพนัธ์ 2559 มีก าหนดการเดินทางไปเกาะแสมสาร 
และเดินทางไหวพ้ระระหว่างเดินทางกลบัไวใ้นตารางฝึกอบรม ส านกัตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวดันครปฐมพิจารณาแล้วเห็นว่า การศึกษาดูงานส้ินสุดแต่ไม่
ก าหนดให้เดินทางกลับ ทั้ งยงัก าหนดตารางการเดินทางมีลกัษณะของการ
ท่องเท่ียว จึงไม่เหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคโ์ครงการ 
 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 
ของบุคลากรของมหาวทิยาลยั 



ขอ้ตรวจพบ เม่ือไดรั้บอนุมติัให้เดินทางไปราชการต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยจะจองตั๋วเคร่ืองบินผ่านบริษัททัวร์ การปฏิบัติ
ดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบติัตามหนังสือกระทรวงการคลงั ด่วน
ท่ี สุด ท่ี  กค  0408.4/ว 165 ลงวันท่ี   22 ธันวาคม 2559 เ ร่ือง
หลกัเกณฑแ์ละหลกัฐานประกอบการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบติักรณีผูเ้ดินทางท าหลกัฐาน
ประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
กรณกีารเบิกจ่ายค่าพาหนะเคร่ืองบิน 



ขอ้ตรวจพบ มหาวิทยาลยัเบิกค่าธรรมเนียมการเขา้ร่วมงานเล้ียง
ตอ้นรับ  20 คนๆละ 200.- บาท จ านวนเงิน 4,000.- บาท ไม่เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐมว่าดว้ยการแข่งขนักีฬาหรือ
กิจกรรมวิชาการของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม พ.ศ. 
2558 

 โครงการแข่งขันกฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 



ขอ้ตรวจพบ  

               (1)  ค่ าตอบแทนการ ตีพิมพ์ผลงานวิ จัย ในวารสาร                      
ระดบัชาติ และนานาชาติ  
  (2) ค่าตอบแทนในการจดัท าวารสารวิชาการ 

                ถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 39 และมาตรา 40 (1) 
แห่งประมวลรัษฎากร 

มหาวทิยาลยัไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ไว้ส าหรับเงินดังนี ้



 (3) ค่าตอบแทนการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตและผลงาน
ทางวิชาการเป็นการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่ไดมี้การสอนจริง และไม่ใช่ค่า
สอบวิทยานิพนธ์ไม่เขา้ลกัษณะเป็นค่าสอน ค่าสอบ ท่ีสถานศึกษาของ
ทางราชการจ่ายให ้จึงไม่ไดรั้บการยกเวน้ภาษีสรรพากร 
 (4) ค่าตอบแทนจากการปฏิบติังานในโครงการวิจัยหากจ่าย
ให้กบัขา้ราชการของมหาวิทยาลยัของรัฐบาลถือเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน
จากการจา้งแรงงานตามมาตรา 40 (1) หากจ่ายใหบุ้คคลภายนอกถือเป็น
เงินไดเ้น่ืองจากหน้าท่ีหรือต าแหน่งงานท่ีท าหรือรับท าตามมาตรา 40 
(2)  

มหาวทิยาลยัไม่มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
ไว้ส าหรับเงินดังนี ้



ขอ้ตรวจพบ (1) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน  
                         -ไม่ไดจ้ดัเกบ็ตน้ฉบบัและส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีพิมพเ์สีย  
                         - ใบเสร็จรับเงินไม่ระบุเล่มท่ี/เลขท่ี 
                         เป็นการไม่ปฏิบติัตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  
การเกบ็รักษาเงินและการน าเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 ขอ้ 71 

             (2) การควบคุมวสัดุท่ีใชส้ าหรับงานวิจยั กรณีมีการแปร
สภาพเป็นครุภณัฑห์รือเคร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืน มหาวิทยาลยัไม่ไดร้ายงานให้พสัดุ
กลางรับทราบ เพื่อควบคุม 

การบริหารพสัดุ 



ขอ้ตรวจพบ (1) รถยนตส่์วนกลาง มีรอยขดูขีด บุบ ยบุ ไม่มีการ 
                                 รายงานอุบติัเหตุและด าเนินการหาผูรั้บผดิชอบ 
                                 ในการซ่อมแซมรถยนตเ์พื่อใหมี้สภาพเหมือนเดิม 
              (2)  การเบิกจ่ายค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะรถยนต ์โดย 
                                 ไม่มีรายงานสาเหตุของการซ่อมแซม 
              (3) ไม่ไดจ้ดัท าเกณฑก์ารใชน้ ้ ามนัส้ินเปลือง  ประเภท 
                                 รถส่วนกลาง (แบบ 2) และรายละเอียดการซ่อมบ ารุง     
เป็นการไม่ปฏิบติัตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยรถราชการ พ.ศ. 
2523 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 9 ขอ้ 10 ขอ้ 14  ขอ้ 19 และขอ้ 20 

การใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง 







 มหาวิทยาลยัฯ จดัโครงการศึกษาดูงานของบุคลากร 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความรู้และทกัษะในการปฏิบติังาน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ มหาวิทยาปักก่ิง และ
มหาวิทยาลยัชิงหวา สาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงเดินทาง
โดยเคร่ืองบิน ในระหว่างวนัท่ี 25 – 29 มกราคม 2560 มี
รายละเอียดการฝึกอบรม ดงัน้ี 

 

กรณีศึกษาที่ 1 



- วนัท่ี 25  มกราคม  2560 ศึกษาดูงาน ณ มหาวทิยาลยัปักก่ิง 
- วนัท่ี 26  มกราคม  2560 ศึกษาดูงาน ณ พระราชวงัตอ้งหา้มและชุมชนศิลปะ  
   เพื่อชมสถาปัตยกรรมของประเทศจีน 
- วนัท่ี 27  มกราคม  2560 ศึกษาดูงาน ณ มหาวทิยาลยัชิงหวา 
- วนัท่ี 28  มกราคม  2560 ศึกษาดูงาน ณ วดัลามะ จตุัรัสเทียนอนัเหมิน และ 
   พระราชวงัฤดูร้อน เพื่อชมสถาปัตยกรรมของประเทศจีน 
- วนัท่ี 29  มกราคม  2560 เดินทางกลบัประเทศไทย 
 ตามรายละเอียดการฝึกอบรมดงักล่าว มหาวทิยาลยัฯ เบิกค่าใชจ่้ายตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหวา่ง
ประเทศ (ฉบบัท่ี 3) ปี 2555 

 

กรณีศึกษาที่ 1 



ข้อเท็จจริง 
 1. มหาวิทยาลยัฯ จองตัว๋เคร่ืองบินผา่นบริษทัทวัร์ซ่ึงราคาตัว๋
เคร่ืองบินมีราคาไม่สูงกว่าราคาค่าโดยสารของสายการบินไทย โดย
มหาวิทยาลยัเปรียบเทียบราคาภายหลงัจากการเดินทาง  
 2. ตามรายละเอียดการฝึกอบรม ในวนัท่ี 26 มกราคม 2560 
พระราชวังต้องห้ามและชุมชนศิลปะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่
ระหวา่งการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลยัชิงหวา  

 

กรณีศึกษาที่ 1 



ค าถาม 
 1. มหาวิทยาลยัฯ สามารถซ้ือตัว๋เคร่ืองบินผ่านบริษทัทวัร์ได้
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
 2. มหาวิทยาลยัฯ สามารถเบิกค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมในวนัท่ี 
26 และวนัท่ี 29 มกราคม 2560 ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วย
ค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
(ฉบบัท่ี 3) ปี 2555 ไดห้รือไม่ อยา่งไร 

 

กรณีศึกษาที่ 1 



 ตามโครงการประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่าย
ศิลปวฒันธรรมมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 6 ระหว่างวนัท่ี 
8 – 10 กุมภาพนัธ์  2560 ณ มหาวิทยาลยั ข แต่มหาวิทยาลยั ก 
เบิกจ่ายค่าของท่ีระลึกมอบให้หน่วยงานท่ีเข้าร่วมประชุมทุก
หน่วยงาน 

 

กรณีศึกษาที่ 2 



กรณีศึกษาที่ 2 

ค าถาม 
 มหาวิทยาลัย ก สามารถเบิกจ่ายค่าของท่ี
ระลึกมอบให้หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมประชุมไดห้รือไม่ 
เพราะเหตุใด และปฏิบติัตามระเบียบใด 

 



 นางสวย และ นางสาว เป็นพนักงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย
ปฏิบติังานตามวนัและเวลาราชการ และวนัอาทิตยป์ฏิบติังานโครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพฒันาปวงชน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 น.  มหาวิทยาลยัเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานท าความสะอาดตลาดนัดมหาวิทยาลัยให้กับ
พนกังานดงักล่าวในวนัพฤหสับดี  และวนัอาทิตย ์ตามค าสั่งมหาวิทยาลยั เร่ือง 
แต่งตั้งเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานอ านวยความสะดวกการจราจร และการท าความ
สะอาดตลาดนดัมหาวิทยาลยั โดยไดรั้บค่าตอบแทนวนัละ 300.- บาท เร่ิมงาน
ตั้งแต่เวลา 06.30 – 17.00 น. ตามบญัชีลงลายมือช่ือปฏิบติังานตลาดนดั 

 

กรณศึีกษาที่ 3  



ข้อเทจ็จริง 
 1. นางสวย และ นางสาว ปฏิบติังานเป็นพนักงานทัว่ไปของ
มหาวิทยาลยัและปฏิบติังานโครงการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาปวงชน
เร่ิมงาน ตั้งแต่เวลา 05.00 น. และจะเสร็จส้ินเวลา 15.00 น.    
 2.ในการปฏิบัติงานท าความสะอาดตลาดนัดมหาวิทยาลัย 
พนักงานจะปฏิบติังานในเวลาประมาณ 15.00 น. ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบติังานในช่วงเวลาปกติ 

 

กรณีศึกษาที่ 3  



กรณีศึกษาที่ 3  

ค าถาม 
 มหาวิทยาลยัสามารถเบิกค่าตอบแทนการปฏิบติังาน
ท าความสะอาดนดัมหาวิทยาลยัไดห้รือไม่ อยา่งไร 

 



 ในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรเงินงบประมาณให้
คณะวิทยาศาสตร์ จดัซ้ือครุภณัฑ ์จ านวน 500,000.- บาท เดือนมกราคม 2560 
เจ้าหน้าท่ีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู ้ด าเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน 10 เคร่ือง เป็นเงิน 250,000.- บาท และเดือนกรกฎาคม 2560 เจา้หนา้ท่ี
พสัดุกลางของมหาวิทยาลยัเป็นผูด้  าเนินการจดัซ้ืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์จ านวน 
5 ชุด เป็นเงิน 250,000.- บาท เม่ือส้ินปีงบประมาณฝ่ายการเงินและบญัชีตอ้ง
น ารายละเอียดครุภณัฑ์ของแต่ละคณะเพื่อจดัท างบแสดงฐานะการเงินโดย
แสดงมูลค่าครุภณัฑถู์กตอ้งตรงกนักบัทะเบียนคุม 

กรณีศึกษาที่ 4 



ค าถาม 
 1. กรณีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผูด้  าเนินการจดัซ้ือครุภณัฑ์เอง เจา้หนา้ท่ี
พสัดุของคณะวทิยาศาสตร์จะด าเนินการควบคุมบริหารจดัการพสัดุดงักล่าวอยา่งไร 
 2. กรณีพสัดุกลางของมหาวิทยาลยัเป็นผูด้  าเนินการจดัซ้ือ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
ของคณะวทิยาศาสตร์จะด าเนินการควบคุมบริหารจดัการพสัดุดงักล่าวอยา่งไร 
 3. เม่ือส้ินปีงบประมาณเจา้หนา้ท่ีพสัดุของคณะวิทยาศาสตร์จะตอ้งจดัท า
รายงานการตรวจสอบพสัดุประจ าปี เพื่อรายงานให้มหาวิทยาลยัทราบตามขอ้ 1 
และขอ้ 2 หรือไม่ อยา่งไร 
 

กรณีศึกษาที่ 4 



 มหาวิทยาลยัเบิกค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ
ทั้งปีงบประมาณ (ตุลาคม 2559 – กนัยายน 2560)  โดยบนัทึกเวลา
ปฏิบติังานนอกเวลาราชการในช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. ในวนัท าการ
และวนัหยดุราชการ ช่วงเวลา 08.30 – 20.22 น. 

 

กรณีศึกษาที่ 5  



กรณีศึกษาที่ 5  

 
 
. 

 
ค าถาม 
 มหาวิทยาลยัเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา
ราชการตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
การปฏิบติังานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 

 


