
ซักซ้อม...........เตรียมพร้อมเบิกจ่าย

โดย         งานการเงินและบัญชี

โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ด้านการเงนิ และพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ  2562

ณ โรงแรม อมาร ี อ.หัวหิน  จ.ประจวบครีขีันธ์

ระหว่างวันที่  21 -23 พฤศจกิายน  2561



ประเด็นท่ีส าคัญ

• แนวปฏิบัติการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินปี 2562

• การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ /เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

• ผ่านระบบ KTB Corporate Online

• ข้อผิดพลาดที่งานการเงินฯตรวจพบ

• ข้อสังเกตของ สตง.



ท่ีมา/แหล่งข้อมูล

สถิติการสง่เอกสารเบิกจ่ายเงินแตปี่ 2559-2561
 ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ

 ค าถามหรือข้อหารือจากหน่วยงาน

 กฎหมาย/ระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง



สถิติการส่งฎีกาเบิกเงินนบัตามจ านวนฎีกา  
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559-2561

• ประเภทเงินรายได้มหาวิทยาลยั

ปีงปม.
ปริมาณการเบกิจ่ายนับตามจ านวนฎีกา

ไตรมาสท่ี 1
(1 ตค.- 31 ธค.)

ไตรมาสท่ี 2
(1มค.- 31 มีค.)

ไตรมาสท่ี 3
(1 เมย.-30 มยิ.)

ไตรมาสท่ี 4
(1 กค.-30กย.)

รวม

2559 1,356 ฎีกา 1,738 ฎีกา 2,022 ฎีกา 2,936 ฎีกา 8,052

2560 1,078 ฎีกา 1,769 ฎีกา 1,778 ฎีกา 2,923 ฎีกา 7,548

2561 714 ฎีกา 1,401ฎีกา 1,606 ฎีกา 2,755 ฎีกา 6,476



สถิติการส่งฎีกาเบิกเงิน
• ประเภทเงินรายได้มหาวิทยาลยั



สถิติการส่งฎีกาเบิกเงิน
• ประเภทเงินงบประมาณแผน่ดิน

ปีงปม.
ปริมาณการเบกิจ่ายนับตามจ านวนฎีกา

ไตรมาสท่ี 1
(1 ตค.- 31 ธค.)

ไตรมาสท่ี 2
(1มค.- 31 มีค.)

ไตรมาสท่ี 3
(1 เมย.-30 มยิ.)

ไตรมาสท่ี 4
(1 กค.-30กย.)

รวม

2559 322 ฏีกา 519 ฎีกา 681 ฎีกา 1,197ฎีกา 2,719

2560 359 ฎีกา 694 ฎีกา 701 ฎีกา 1,579 ฎีกา 3,333

2561 237 ฎีกา 596 ฎีกา 759 ฎีกา 1,510 ฎีกา 3,102



สถิติการส่งฎีกาเบิกเงิน
• ประเภทเงินงบประมาณแผน่ดิน



ล าดับ รายการ ก าหนดส่งที่งานการเงิน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1. การยืมเงินทดรองจ่าย
(สัญญารับรองการยืมเงิน)

ล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการ
ด าเนินการ/รับเงิน 3 วันท า
การ

ตามเหตุผลความจ าเป็นและอ้างองิตาม
ระเบียบมรน.ว่าด้วยการยืมเงินทดรองจ่าย
จากเงินรายได้ และระเบียบ กค.ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการ น าส่งเงินคลัง พ.ศ.2551

2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

ภายใน 15 วันนับจากวันที่
กลับมาถึง

1.พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2.ระเบียบกค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 

3. การเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดฝึกอบรม

ภายใน 30 วันนับจากวันที่
สิ้นสุดโครงการ
**กรณียืมเงิน ภายใน 30 วัน
นับจากวันที่ได้รับเงิน

ระเบียบ กค.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
การจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสาร     
เบิกจ่ายเงิน(ฎีกา)



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสาร   
เบิกจ่ายเงิน(ฎีกา)

4. การเบิกเงินค่าตอบแทนท า
การนอกเวลา

1.รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบภายใน 15 วันนับจาก
วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
2. อย่างช้าส่งเบิกเงินภายใน 30 
วันนับจากวันที่สิ้นสุด

ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ.2550

5. ค่าตอบแทนปฏิบัติงานอื่น 
เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าสอน
เกินภาระงาน ค่าตอบแทน
ผลงานวิชาการ เป็นต้น

ภายใน 30 วันนับจากวันที่
สิ้นสุดการปฏิบัติงาน

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสาร   
เบิกจ่ายเงิน(ฎีกา)

6. 
 

การเบิกเงินที่ผ่านกระบวนการ
จัด ื้อ/จ้าง 

อย่างช้าภายใน 20 วันนับจาก
วันที่ตรวจรับการ ื้อ/การจ้าง 

1.พรบ.จัด ื้อ/จัดจ้าง  
1.1 การ ื้อตรวจรับทันที  
1.2 การจ้างตรวจรับภายใน 3 วัน 
1.3 เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 5 
วัน 
2.ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการ น าส่งเงินคลัง พ.ศ.2551 
 

7. อ่ืน   เช่น ค่าสา าณูปโภค ค่า
ไ   า ค่าประปา ค่าโทรศัพท  ค่า
อินเตอร เน็ต  ค่าประกันภัย 

ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับ
ใบแจ้งหนี้ หรือไม่เกิน
ก าหนดเวลาให้ช าระ องเจ้าหนี้ 

 

 
***หมายเหต   ทั งนี หากไม่สามาร ปฏิบัติได้   ห้ ี แจงเหต ผล วามจ าเป นเสนอต่ออ ิการบดี/ผ ้ที่
ได้รับมอบหมาย  พิจารณาเป นรายกรณี



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเอกสาร   
เบิกจ่ายเงิน(ฎีกา)

• กรณีอ่ืนที่เคยก าหนดไว้แล้ว เช่น  คา่สอน กศ.พป.

• จ่าย 5 สปัดาห์/ครัง้ สง่ฎีกาภายในวนัพธุ นบัจากวนัท่ีสอนครบ

• งานการเงินฯจะจ่ายเงินให้ภายในวนัศกุร์  ก็ยงัคงปฏิบตัิเชน่เดมิ

• เงินเดือน  คา่จ้าง  ...........ตามปฏิทินกรมบญัชีกลาง

• เงินสวสัดิการกู้ยืมฯ............จ่ายทกุวนัท่ี 5 ของเดือน



ก าหนดการตามประกาศ

เร่ือง การใช้จ่ายงบประมาณแผน่ดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562

งบประมาณแผ่นดนิ
• 31 กรกฎาคม 2562 วนัสดุท้ายของการตดังบ ปิดระบบตดัยอด
• 10 สิงหาคม 2562 วนัสดุท้ายของการสง่เอกสารท่ีงานการเงิน

งบประมาณเงนิรายได้
• 31 สิงหาคม 2562 วนัสดุท้ายของการตดังบ ปิดระบบตดัยอด
• 10 กนัยายน 2562 วนัสดุท้ายของการสง่เอกสารการเบิกจ่ายเงิน

ท่ีงานการเงิน

ประกาศการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf


ระบบ KTB Corporate Online

เดิม
 การเงินจ่ายเช็ค
 เจ้าหนีรั้บเช็ค
 ไปขึน้เงินสด/ฝากเข้าบญัชีธนาคาร
ข้อเสีย
• ขาดสภาพคลอ่งในการใช้เงิน
• เสียเวลาในการเดินทาง
• ไมเ่ป็นไปตามนโยบายภาครัฐ

 เปลี่ยนแปลง คือ
 โอนเงินเข้าบญัชีเจ้าหนีโ้ดยตรง
 ตามส าเนาหน้าบญัชีท่ีแนบมา

ข้อเสีย
• มีคา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน
• ติดตามหลกัฐานการรับเงินยาก



ระบบ KTB Corporate Online

หลักฐานแนบประกอบข้อมูลการโอนเงนิ
1. ส าเนาบตัรประชาชน เจ้าของร้านค้า
2. ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีบคุคลธรรมดา  ท่ีจดทะเบียน
ประกอบพาณิชยกิจ)
3. ส าเนาหนงัสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล 
4.  ส าเนาหน้าบญัชีธนาคารและรายการเคล่ือนไหวบญัชี ไมน้่อย
กวา่ 3 เดือน นบัจากวนัมีการสัง่ซือ้/สัง่จ้าง
5. แบบแจ้งข้อมลูการรับโอนเงิน

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนเงินรายได้.pdf


ระบบ KTB Corporate Online
ตารางแสดงอัตรา ่า รรมเนียมที่ นา ารเรียกเก บ  (เก บ ่า รรมเนียมกับผ ้รับเงิน) 

บั  ี นา าร 

ผ ้รับ อน 
อัตรา ่า รรมเนียม 

(บาท) 
ระยะด าเนินการของ นา าร 

 นาคารกรุงไทย  รี เงินเ ้าบัญชีภายในวันท ารายการ 

 นาคารอ่ืน  10 เงินเ ้าบัญชีภายใน 2 วันท าการ 
 

***อยู่ระหว่างการท าความตกลงกับธนาคารกรุงไทย***



แบบแจ้งข้อม ลการรับเงิน อนผ่านระบบ KTB Corporate Online  (เงินนอกงบประมาณ) 
 

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

เรียน  อ ิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครป ม 

  ้าพเจ้า/ร้าน/บริษัท/หจก...................................................................................................................... 

เล ประจ าตัวประชาชน/เล ประจ าตัวผู้เสียภาษี 
ส านัก/กอง/ศูนย  
.................................................................สังกัด........................................................................ 

 อยู่บ้านเล ท่ี ......................  อย................................ หมู่ที.่........................ถนน ............................................
ต าบล/แ วง....................................................................อ าเภอ/เ ต .................................................................. 
จังหวัด.............................................................................รหัสไปรษณีย  ............................................................... 

เบอร โทรศัพท ...................................................................เบอร แ ก  .................................................................. 

  อรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online โดยได้แนบส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก นาคารมา
เพ่ือเป็นหลัก านด้วยแล้ว   ***ยกเว้นบัญชีประเภทฝากประจ า *** 

 กรณีเป นบ   ล ายนอก/ร้าน/บริ ัท/หจก. เพ่ือเ ้าบัญชีเงินฝาก นาคาร ......................................... 

สา า .............................. ประเภท....................เล ที่บัญชีเงินฝาก นาคาร .....................................................  

             

เล ที่ ................. 



 กรณีเป นข้ารา การ ล กจ้าง พนักงานรา การ ของหน่วยงาน เพ ่อเข้าบั  ีเงิน าก นา ารที่  ้ 

ส าหรับรับเงินเด อน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  บัญชีเงินฝาก นาคาร ................................................................... 

สา า .............................. ประเภท....................เล ที่บัญชีเงินฝาก นาคาร .....................................................  

 และเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครป ม โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online แล้ว ให้ส่ง ้อมูล
การโอนเงินผ่านช่องทาง  

   ้อความแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท มือถือ ( SMS) ที่เบอร โทรศัพท  (ค่า รรมเนียมเป็นไปตามเงื่อน
ไง อง นาคาร)............. ...................................................  

  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  (e-mail) ตาม e-mail address …………….………………………………….. 

 

      ลงชื่อ ............................................ ผู้มีสิท ิรับเงิน 

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

หมายเหตุ : เล ที่ องแบบแจ้ง ้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ระบุหมายเล 
ก ากับเรียงกันไปทุก บับ เพ่ือประโยชน ในการจัดท าทะเบียนคุมการโอนเงิน  



ขอ้สงัเกตท่ีงานการเงินและบญัชีตรวจพบ
ในปีงบประมาณท่ีผา่นมา

และยงัปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง



1.ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

ขาดรายงานผลการปฏิบตัิงาน

 จะต้องรายงานผลการปฏิบตัิงานภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ี
ปฏิบตัิงานเสร็จสิน้

• ตามระเบียบ กค.วา่ด้วยการเบกิคา่ตอบแทนปฏิบตัิงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550

ระเบียบค่าตอบแทนนอกเวลาราชการพ.ศ.2550.pdf


2. ค่าตอบแทนนกัศึกษาจา้งงาน

อตัราคา่ตอบแทน
การปฎิบตัิงานคร่ึงวนัไม่น้อยกวา่ 3 ชม.คร่ึง  คา่ตอบแทนไม่เกิน 150 บาท
การปฎิบตัิงานเตม็วนัวนัละไมน้่อยกวา่ 7 ชม. คา่ตอบแทนไม่เกิน 300 บาท
*ทัง้นี ้ไม่รวมเวลาพกั*

เป็นไปตามหนงัสือกระทรวงการคลงั 0406.4/ว.30 เร่ือง การเบิก
จ่ายเงินคา่ตอบแทนนกัเรียน นกัศกึษาท่ีช่วย ปฏิบตัิงานราชการ ลว 3 เมย. 
2558 

ค่าจ้างงานนักศึกษา.pdf


แนวปฏิบติั- ค่าตอบแทนนกัศึกษาจา้งงาน
การเบกิจ่าย ให้หน่วยงานรวบรวมเบิกจ่ายทกุสิน้เดือน 

- ค าสัง่แตง่ตัง้นกัศกึษาจ้างงาน
- ใบส าคญัรับเงิน
- ส าเนาบตัรประชาชน 
- แบบลงเวลาปฏิบตัิงานนกัศกึษาช่วยปฏิบตัิราชการ
- ตารางเรียน
- รายงานผลการปฏิบตัิงาน
- ส าเนาสมดุเงินฝากธนาคาร
- แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร



3. การเบิกค่าโทรศพัทพ้ื์นฐาน
มีการเบกิข้ามเดือน

มีการเบกิซ า้ซ้อน

มีการเบกิลา่ช้า

ขอความร่วมมือตรวจสอบก่อนเบิก จดัท าทะเบียนคมุ
เป็นประจ าเดือน และเบิกทนัทีเม่ือได้รับใบแจ้งหนี ้หรืออยา่งช้า
ต้องไมเ่กินวนัท่ีครบก าหนดช าระเงินของเจ้าหนี ้



4. การเบิกค่าท่ีพกัฝึกอบรมภายในประเทศ
**กรณีเดินทางไปร่วมฝึกอบรมกบัหน่วยงานอ่ืน**

• ให้ใช้อตัราคา่ท่ีพกัจ่ายจริง
บาท : คน  : วนั

• ประเภท  ก   พักเดี่ยว     2,400 พักคู่         1,300
• ประเภท  ข    พักเดี่ยว     1,450 พักคู่          900
• อ้างอิงระเบียบ กค.ว่าด้วยคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจดังาน  และประชมุระหว่าง

ประเทศ
• และ มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอตัราขัน้ต ่า ท่ี กค 0406.4/ว 5

ระเบียบฝึกอบรม.pdf
ว 5 อัตราค่าที่พักบรรเทาค่าแรงขั้นต้ำ.pdf


5. การเบิกค่าท่ีพกั
***กรณีเดินทางไปราชการภายในประเทศ***

• ให้ใช้อัตราค่าที่พักจ่ายจริง
บาท : คน  : วนั

• ระดับ 8 ลงมา   พกัเดี่ยว     1,500 พกัคู่         850
(ปฏบิัตกิาร,ช านาญการ,ช านาญการพเิศษ,อาจารย์,ผศ.,ผอ..คณบดี)

• ระดับ 9 ขึน้ไป   พกัเดี่ยว     2,200 พกัคู่        1,200
(เชี่ยวชาญ, เชี่ยวชาญพเิศษ,รศ..รองอธิการบด,ีอธิการบด)ี

• อ้างอิงจากระเบียบ กค.การเบกิค่าใช้จ่ายการเดนิทางไปราชการ(ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2554

ระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ2554ฉ.2.pdf


6. ค่าใชจ่้ายเดินทางไปต่างประเทศ

การใช้อัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ
1. แลกเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย์ให้ใช้อตัราตามหลกัฐาน

2. จ่ายคา่ใช้จ่ายผ่านบตัรเครดิต  ให้ใช้อตัราตามใบแจ้งหนีข้องบตัรเครดิต

3. ถ้าไมมี่หลกัฐานตามข้อ 1 หรือ 2 ให้ใช้อตัราอ้างอิง ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ณ วนัท าการก่อนออกเดินทาง 1 วนั



6. ค่าใชจ่้ายเดินทางไปต่างประเทศ

กรณียืมเงนิทดรองราชการ และช าระด้วยเงนิสด
การแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ

 ก่อนเดนิทางใช้อัตรา  ขาย  ของธนาคาร
ขากลับมีเงนิเหลือ ให้ใช้อัตรา   ซือ้ ของธนาคาร

• อ้างอิงตามหนังสอืกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว13 ลงวันที่ 4 กพ.2546 
เรื่องหลักเกณฑ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในการเดินทางไป
ต่างประเทศ หรือ สรุปหลักเกณฑ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ว13 หลักเกณฑ์อัตราแลกเปลี่ยน.pdf


6. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

กรณี เกิดผลก าไร/ขาดทุน จากการแลกเปลี่ยน
เงนิตราต่างประเทศ

ในการส่งใช้เงนิยืมที่เหลือ กรณีเกิดผลก าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียน    ให้ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดนิ

ถ้าเกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน ถือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น
ที่จ าเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการเดนิทางไปราชการ



6. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปต่างประเทศ

ในการยืมเงินจากทางราชการ  พิจารณาอนุมัติเงินยืมแก่ผู้ ได้รับ
อนุมัติเดินทางไปราชการเท่าท่ีจ าเป็น  โดยให้มีการวางแผนการใช้
จ่ายเงินก่อนการเดินทาง  ทัง้นีเ้พื่อมิให้เป็นภาระแก่ทางราชการในกรณี
ท่ีมีเงินเหลือกลบัมาเป็นจ านวนมาก  และเม่ือเดินทางกลบัแล้วให้ผู้ ยืม
รีบด าเนินการสง่ใช้ใบส าคญัคูจ่่าย และเงินท่ีเหลือจ่าย(ถ้ามี)
ภายใน  15 วัน  นับจากวันที่กลับมาถงึ

ยกเว้น กรณีที่จ าเป็น ต้องรอใบแจ้งหนีบ้ัตรเครดติธนาคาร
ให้รีบด าเนินการส่งใช้เงนิยืมภายใน 30 วัน นับจากวันที่กลับมาถงึ



 กรณีมีสมัภาระของทางราชการ  ต้องโหลดน า้หนกัเกินจะเบิกจ่าย
ได้มัย้?

ตอบ ผู้ เดินทางไปราชการต้องน าสิง่ของเคร่ืองใช้ของทางราชการไป
ด้วย ให้เบกิคา่พาหนะส าหรับสิ่งของเคร่ืองใช้นัน้ได้โดยประหยดั

 คา่ใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็น เน่ืองในการเดินทางไปราชการให้เบกิ
คา่ใช้จ่ายนัน้ได้  โดยประหยดั  เช่น  คา่หนงัสือเดนิทาง ,คา่วีซา่

***ให้ใช้หลกัฐานการจ่ายเงินจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรง***

6. ค่าใชจ่้ายในการดินทางไปต่างประเทศ



7. เร่ืองอ่ืน ๆ
7.1  การแนบส าเนาหน้าบญัชีธนาคาร และรายการเคลื่อนไหว

ไมเ่กิน 3เดือน นบัจากวนัที่จดัซือ้จดัจ้าง  ตวัอยา่งที่ 1



7. เร่ืองอ่ืน ๆ
7.1  การแนบส าเนาหน้าบญัชีธนาคาร และรายการเคลื่อนไหว

ตวัอยา่งที่ 2



7. เร่ืองอ่ืน ๆ
7.2  สัญญา/บันทกึข้อตกลง/หนังสือส่ังซือ้ส่ังจ้าง

 ให้ยดึเอกสารท่ีพิมพ์จาก ระบบจดัซือ้/จดัจ้าง e –GP เป็นหลกั

กรณีซือ้/จ้าง ต ่ากวา่ 5,000 บาท ไม่ต้องจดัท าใบสัง่ซือ้/สัง่จ้าง

ติดอากรแสตมป์ไม่ถกูต้อง   ห้ามมิให้ติดท่ีส าเนา

คิดคา่ปรับผิด

ระบวุนัท่ีไม่ถกูต้อง



7. เร่ืองอ่ืน ๆ
ตวัอยา่งอากรแสตมป์



7. เร่ืองอ่ืน ๆ

 ่าเ ่าร           ให้ระบรุายการวา่

• คา่เช่ารถ..........ประเภท...............จ านวน...............ท่ีนัง่

• เพื่องาน/โครงการ.................................

• ส าหรับการเดนิทางจาก.................ไปถึง.............

• ระหวา่งวนัท่ี.......................ถึงวนัท่ี.................

• อตัราคา่เช่าวนัละ...................บาท/คนั

• รวมเป็นเงิน...................บาท

***ทัง้นีใ้ห้ดคูวามเหมาะสมของจ านวนผู้ เดินทางกบัประเภทรถท่ีเช่า***



7. เร่ืองอ่ืน ๆ
การออกใบเสร็จรับเงินในนาม “มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม”

• ขัน้ตอนการขอโอนเงนิเข้าบัญชีของมหาวทิยาลัย

1.

• เขียนแบบฟอร์มการขอโอนเงินเข้าบญัชีมหาวิทยาลยั

• ท่ีงานการเงินและบญัชี ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ   ( ตกึ 15 ชัน้)

• แนบส าเนาเอกสารต้นเร่ือง พร้อมรายละเอียดท่ีมีการระบจุ านวนเงินท่ีจะได้รับ

2.

• เม่ือได้รับแจ้งการโอนเงินนัน้ๆให้ติดต่อกลบังานการเงินและบญัชี โดยเร็ว

• โดยน าหลกัฐานการโอนเงินมาแสดง เช่น สลิปโอนเงิน

• เพ่ือออกใบเสร็จรับเงิน

3
• ด าเนินการขอรหสักิจกรรม  จาก กองนโยบายและแผน

• บนัทกึเบิกจ่ายเงิน  สง่ท่ีงานการเงินและบญัชี



7. เร่ืองอ่ืน ๆ
ตวัอยา่งการออกใบเสร็จรับเงินในนาม “มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม”





ด้านบัญชี

1. วสัดคุงเหลือ
2. สนิทรัพย์หมนุเวียน
3.  อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

4.  ครุภัณฑ 

ข้อเสนอแนะของ  สตง.

1. ให้พิจารณาสัง่การให้ด าเนินการควบคมุ
แก้ไขเพื่อมิให้เกิดข้อบกพร่อง โดยให้
หน่วยงานภายในตรวจสอบจดัท าระบบ
การบนัทกึรับ-จ่ายวสัดใุห้ถกูต้องตรงกบั
ข้อเท็จจริง  ทัง้นีอ้าจน าระบบเทคโนโลยี
เข้ามาใช้

2. ให้เจ้าหน้าท่ีสอบยนัระหวา่งทะเบียนคมุ
วสัดกุบัยอดคงเหลือรายงานตรวจนบัพสัดุ
ประจ าปีของคณะกรรมการ



ด้านการเบกิจ่าย

การเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 มีเงินเหลือจ่ายแล้วไม่ส่งคืน
 หลัก านการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
 ราคาจัด ื้อ/จ้างประเภทเดียวกัน 

แต่ราคาแตกต่างกัน
 ไม่มีใบลงทะเบียนประกอบการ

เบิกค่าอาหาร พาหนะ

ข้อเสนอแนะของ  สตง.

1. พิจารณาสัง่การให้ชดใช้ความเสียหาย

2. ให้ด าเนินการควบคมุแก้ไขมิให้เกิด
ข้อบกพร่องอีก

3. ขอให้ตรวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่าย
โครงการวิจยัอ่ืนท่ีด าเนินการสิน้สดุแล้ว

4. หน่วยงานผู้ รับผิดชอบติดตามหลกัฐาน
การเบิกจ่าย รวมทัง้นกัวิจยัต้องตรวจสอบ
รายการ



ด้านการเบกิจ่าย

การเบิกจ่ายเงินบริการวิชาการ

 มีการจัดเก็บเงินค่าลงทะเบียนใน

โครงการ....... แตม่ีราคาไมเ่ท่ากัน  

และไม่น ามาออกใบเสร็จทั้งหมด 

ท าให้รับรู้รายได้ต่ าไปจากความ

เป็นจริง

ข้อเสนอแนะของ  สตง.

• ใช้ชดใช้เงินสว่นตา่งที่เป็นคา่
บริหารจดัการในสว่นท่ีเป็นเงิน
รายได้มหาวิทยาลยั 20%

• ตามระเบียบบริการวิชาการ



ด้านการเบกิจ่าย

การเบิกจ่ายเงินโครงการ

ประชุมสัมมนา

• มีการเบิกค่ากระเป๋าและค่า
เอกสารจ านวน 250 ชุด แต่มี
ผู้เ ้าร่วมโครงการ 161 คน ท าให้
ต้องจ่ายเงินสูงกว่าความเป็นจริง

ข้อเสนอแนะของ  สตง.
1.  ห ้ด  ้ ่าเสียหายส่วนต่าง

2. พิจารณาว่าเป นการไม่ปฏิบัตติาม

ระเบียบ ก . ว่าด้วย ่า  ้จ่าย นการ

 ึกอบรม การจัดงาน และการประ  ม

ระหว่างประเทศ พ.ศ.2549  และที่แก้ไข

เพิ่มเติม ที่ก าหนดไว้ว่า ่า  ้จ่ายตาม (1) 

และ(9)  ห้เบิก ่า  ้จ่ายได้เท่าทีจ่่ายจริง  

ตาม วามจ าเป น เหมาะสม และประหยัด



ด้านการเบกิจ่าย

การเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัย

รถยนต 

 ไม่มีใบเสร็จรับเงินจาก บ.

ประกันภัยแนบ มีเพียงบิลเงินสด

จากตัวแทน
 มีการเบิก ้ า ้อน

ข้อเสนอแนะของ  สตง.

 ให้ติดตามหลัก านการจ่ายเงินที่
ถูกต้องมาประกอบโดยเร็ว   

 จัดท าทะเบียนคุมการต่อประกัน
รถยนต แต่ละคันให้ชัดเจน

 ให้คืนเงินที่จ่าย ้ า ้อนไป



ด้านอื่นๆ

• ตรวจพบบญัชีเงินฝาก
ธนาคารซึง่เปิดในนาม มรน.
โดยไมป่รากฏในหลกัฐาน
ทางบญัชีและงบการเงินของ
มหาวิทยาลยั

ข้อเสนอแนะของ  สตง.
1. ต้องพิจารณาแยกประเภทบญัชีเงินฝาก

ธนาคารวา่มีลกัษณะเป็นบญัชีเงิน
สวสัดิการ   หรือบญัชีเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลยั อาทิ โครงการน า้ด่ืม
เฟ่ืองฟ้า   รายได้จากการจ าหน่าย
เคร่ืองหมายนกัศกึษา  ฯลฯ

2. พิจารณาน าระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจดัสวสัดิการภายในสว่น
ราชการ พ.ศ. 2547  มาบงัคบัใช้                                                                                                                  



เร่ืองขอแจง้เพื่อทราบ

สตง. จะมาพบกบัทา่น
เร็ว ๆ นี ้



จบแลว้นะ


