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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
ในการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็น            

การวิเคราะห์ทบทวนแนวปฏิบัติงานเดิมที่ปฏิบัติกันมาอยู่แล้วภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศ ต่างๆ ของกระทรวงการคลังและของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุที่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ มีการปรับปรุงระเบียบและมี
ระเบียบปฏิบัติการใหม่ มีการสร้างเกณฑ์และระบบการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ดังน้ันการทบทวนแนวปฏิบัติงานโดยขจัดความสูญเปล่าในขั้นตอนที่หมดความจำเป็น
จึงต้องค้นคว้าข้อมูล และข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบและผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
เบิกจ่ายการเงิน จึงต้องใช้แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการศึกษา ประกอบด้วย  

1. ระบบบริหารงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
2. ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย  
3. แนวคิดการลดความสูญเปล่าในกระบวนการปฏิบัติงานประกอบด้วย 7 ประการ 
4. การติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมภายใน 
5. แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
6. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ระบบบริหารงบประมาณและการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบรุ ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในฐานะที่เป็นนิติบุคคลของรัฐ โดยมีสถานภาพเป็นหน่วยเบิกจ่าย

งบประมาณ ตามมาตรา 4  ย่อหน้าที่สองของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไว้
ว่าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีผลให้มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรร
งบประมาณในฐานะหน่วยเบิกจ่ายมีอำนาจการเบิกจ่ายในฐานะกรม เพ่ือมาใช้ในการปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์การจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ในภารกิจ
การจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทำการสอนผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม วิจัย
สืบสารโครงการอันเน่ืองมาจากแนวพระราชดำริ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด 
และพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู บุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยมีรายได้เพ่ือการใช้
จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย นอกจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรร
แล้ว มหาวิทยาลัยอาจมีรายได้ ตาม มาตรา 13 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
อันประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการตามภารกิจ รายได้หรือประโยชน์จากทรัพย์สินการลงทุนต่าง 
และรายได้หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ให้มหาวิทยาลัยมีอำนาจในการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ โดยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ โดยกำหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแล
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กิจการด้านงบประมาณและเงินรายได้-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ผ่านการกำหนดนโยบาย การออกกฎ 
ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับสำหรับมหาวิทยาลัย ดังน้ัน การบริหารจัดการเงินงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่เก่ียวข้องกับการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ดังน้ี 

1.1. การบริหารเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นหน่วยเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี  ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  
และ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นข้อกำหนดใน
กระบวนการจัดทำและจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
สอดคลังกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยการบริหารเงินการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ให้เป็นไปตาม ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และ แก้ไขเพ่ิมเติม             
ใช้เป็นข้อกำหนดในแนวทางการบริหารเงินงบประมาณที่หน่วยงานได้รับโดยจะต้องใช้จ่ายตามรายการ
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม หรือที่ได้รับจัดสรร
จากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือโครงการ ตามที่
กำหนดไว้ในแผนงบประมาณ จุดเน้นของระเบียบดังกล่าว เป็นวิธีการจัดการงบประมาณท่ีมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดคุ้มค่า และมี ลักษณะการกระจายอำนาจและ             
ความรับผิดชอบให้หน่วยงานสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นคล่องตัวสูง ในการท่ีจะทำให้
บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงานตามแผนงบประมาณ และแผนเชิงบูรณาการที่กำหนดไว้ ในการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีแล้ว มหาวิทยาลัย 
นำมาวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้ผลผลิต แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดของโครงการ  และหมวดรายจ่าย เช่ือมโย่งแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ในทุกภารกิจ เพ่ือ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ให้ดำเนินการเบิกจ่ายภายใต้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กระทรวงการคลังกำหนด ประกอบด้วย 

1.1.1 การดำเนินการในการการบริการเงินงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับการจัดสรรของส่วนราชการ การเบิกแทนกัน และการได้รับโอนเงิน
งบประมาณ ใช้ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551              
การดำเนินการในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สามารถกระทำได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด                  
ไม่สามารถจ่ายในรายการที่ไม่กำหนดไว้ได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 และข้อหารือ หนังสือเวียนที่
เก่ียวข้อง จากกระทรวงการคลังกำหนด 

1.1.2 การตรวจสอบและการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม 
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยงานตรวจสอบภายใน และกรมบัญชีกลาง เป็นผู้กำหนดและ
ตรวจสอบ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 เป็นการลงโทษทางปกครอง พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มุ่งเน้นหลักการสำคัญเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ และพระราชกฤษฎีการว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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1.2 การบริหารเงินงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่กำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ส่วนท่ีเก่ียวกับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย             
ราชภัฎ ประกอบด้วย 

1.2.1 พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ .2547 มาตรา 18 (12) ว่าด้วย
เก่ียวกับอำนาจการดำเนินงาน  บัญญั ติว่า“มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังน้ี ...(12)                    
ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์                    
จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ี โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง”
จากบทบัญญัติน้ีแสดงให้เห็นถึงอำนาจของมหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ                
ตามแนวทางและกลไกของแต่ละมหาวิทยาลัย 

1.2.2 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามความในมาตรา 13,14,15 
ว่าด้วยเกี่ยวกับเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ที่จะสามารถนำมาเป็นเงินรายได้ใน                  
การจัดสรรงบประมาณ  คือ มาตรา 13 (1) – (6) เป็นการให้อำนาจมหาวิทยาลัยในการปกครอง ดูแล 
บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและที่เป็น
ทรัพย์สินอ่ืน  และบรรดารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จากที่ราชพัสดุ เบ้ียปรับที่เกิดจาก
การผิดสัญญา ที่ดำเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณ ไม่เป็นรายได้ที่ต้องนำส่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินคง
คลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  มาตรา 14 ว่าด้วยอำนาจในการจัดหาหรือได้รับ                  
การบริจาคอสังหาริมทรัพย์ หลังจากวันที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏประกาศใช้ ไม่ถือเป็นที่
ราชพัสดุ สามารถนำมาหารายได้ มาตรา 15 ว่าด้วยในการบริหารจัดการเงินรายได้และผลประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

1.2.3 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณและ
การเงิน พ.ศ. 2548 เป็นระเบียบหลักในการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบอำนาจที่ได้
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้ังแต่การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การรับ
และการเก็บรักษาเงิน และการรายงานการใช้จ่ายเงินและการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณและการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

1.3 การดำเนินงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย มีระเบียบที่ ใช้ใน                    
การดำเนินการแยกตามแหล่งเงินงบประมาณ ดังน้ี 

1.3.1การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เมื่อได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ
ประจำปีแล้วการดำเนินการเบิกจ่าย ภายใต้ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การและการนำเงินส่งคลัง 
พ .ศ . 2551 กำหนดวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้ันตอนและข้อมูลที่กระทรวงการคลังกำหนด ใช้งาน
โดยตรงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง ตามระเบียบดังกล่าวมีขั้นตอนที่เก่ียวข้องกับ 
การดำเนินงานเบิกจ่าย ดังน้ี 

1.3.1.1การเบิกจ่ายเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินน้ันไปจ่ายและห้าม
มิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกำหนด หรือใกล้จะถึงกำหนดจ่ายเงิน ตามท่ีระบุไว้ใน ข้อ 15 ของระเบียบ 
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เป็นการกำหนดให้ในการขออนุมัติ จะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์การจ่ายที่ชัดเจน ถูกต้องตาม
แผนงาน โครงการ หมวดรายจ่ายที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรในปีงบประมาณ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นปีใด 
ให้จ่ายภายในปีน้ัน หากมีความจำเป็นในการเบิกข้ามปีงบประมาณ จะต้องดำเนินการขอกันเงิน
งบประมาณเบิกจ่ายเหลื่อมปี หรือกันเงินไว้เบิกข้ามปีงบประมาณ ก่อน จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้ 

1.3.1.2 วิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  
 เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานท้ังเงินในงบประมาณ

และเงินนอกงบประมาณเพ่ือรองรับการโอนเงินจากคลัง กรณีจ่ายเงินผ่านหน่วยงาน 
 นำข้อมูลหน่วยงานพร้อมบัญชีเงินฝากธนาคารสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายใน

ระบบ GFMIS 
 การเบิกจ่ายเงินจากคลังเพ่ือจ่ายเงินเป็นค่าสินค้างหรือบริการ บันทึกการเบิก

ผ่านระบบ GFMIS หน่วยงานจะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องการเบิกประเภทค่าใช้จ่าย 
ผู้รับเงิน จำนวนเงิน รหัสงบประมาณการเบิกจ่าย หลักฐานประกอบการเบิก จ่ายตรงบัญชีผู้ขาย
ภายในกำหนดเวลา 

 การตรวจสอบข้อมูลการจ่ายเงินจากคลังให้กับเจ้าหน้ี โดยเรียกรายงานจาก
ระบบ 
1.3.1.3 การเบิกเงินสำหรับการซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของ หรือเช่าทรัพย์สินตาม

ระเบียบพัสดุ มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 กรณีทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินต่ำกว่า ห้าพันบาท                

ไม่ต้องทำการจองเงินในระบบ สามารถเบิกจ่ายผ่านบัญชีของส่วนราชการเพ่ือจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิรับเงิน หรือต้องการให้จ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงก็ได้ 

 กรณีทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สัญญาหรือข้อตกลง ซึ่งมีวงเงินต้ังแต่ ห้าพันบาท                
ให้ส่วนราชการจัดทำหรือลงใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้างเพ่ือทำการจองงบประมาณในระบบ โดย
กรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีให้เจ้าหน้ีหรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง 

 การดำเนินการเบิกจ่ายบันทึกเข้าระบบไม่ เกิน 5 วันทำการหลังจากมี                   
การตรวจสอบ เสร็จสิ้น 

1.3.1.4 การเบิกเงินสำหรับค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการไปรษณีย์
โทรเลข ค่าบริการส่ือสาร ให้ส่วนราชการทำเบิกจากคลังจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เจ้าหน้ี
หรือผู้รับสิทธิรับเงินโดยตรง 

1.3.1.5 การเบิกเงินส่วนราชการสำหรับเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน หรือกรณีอ่ืนท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด ให้เบิกเงินจากคลังจ่ายเข้าบัญชีส่วนราชการเพ่ือจ่ายให้ผู้มีสิทธิได้รับเงิน
ต่อไป 

1.3.1.6 การเบิกจ่ายให้กระทำเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง
กำหนดไว้ให้จ่าย หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง 
และผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้จ่ายได้ โดยกำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุมัติเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ต้ังแต่ระดับ 7 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ลงลายมือช้ือใน
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หลักฐานการจ่าย หรือหลักฐานการขอรับชำระหน้ีทุกฉบับ หรือลงลายมือช่ืออนุมัติในหน้างบหลักฐาน
การจ่ายก็ได้ 

1.3.1.7 การจ่ายเงินให้แก่บุคลากรของรัฐกรณีไม่สามารถรับเงินได้ให้ผู้อ่ืนมารับ
แทนให้ทำใบมอบฉันทะ ส่วนกรณีเป็นบุคคลภายนอกไม่สามารถมารับเงินได้ จะทำหนังสือมอบอำนาจ
ให้ผู้อ่ืนมารับแทนก็ได้ 

1.3.1.8 เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายห้ามมิให้เรียกหลักฐานการจ่ายเงินหรือให้ผู้รับเงินลง
ลายมือช่ือรับเงินในหลักฐานก่อนจ่ายเงิน และเมื่อจ่ายเงินให้ผู้รับเงินจะต้องมีหลักฐานการจ่าย ให้
ประทับตราข้อความ จ่ายเงินแล้ว พร้อมลงลายมือช่ือรับรองการจ่าย ในหลักฐานการจ่ายทุกฉบับ 
บันทึกข้อมูลในระบบ เพ่ือให้ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน ทุกสิ้นวันทำการ 

1.3.2 การเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัย เป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบ                     
สภามหาวิทยาลัย เร่ือง ระเบียบบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 กำหนดให้รายได้ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้จากการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมท้ังผลประโยชน์ที่ได้จาก
ทรัพย์สิน เงินสด ผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และค่าปรับจากการผิดสัญญาต่อมหาวิทยาลัย ให้
นำมาใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของรายได้ที่เกิดข้ึนในแต่ละปีงบประมาณ โดยการพิจารณาอนุมัติเงิน
งบประมาณจากสภามหาวิทยาลัย ให้ใช้จ่ายภายในปีงบประมาณ รายจ่ายของมหาวิทยาลัยกำหนดให้
จ่ายเพ่ือ  

1.3.2.1 รายจ่ายเพ่ือการบริหารตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
1.3.2.2 รายจ่ายเพ่ือการจัดหาและพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
1.3.2.3 รายจ่ายตามเง่ือนไขหรือวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
1.3.2.4 รายจ่ายเพ่ือสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
1.3.2.5 รายจ่ายอ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควร 

หากไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นในปีงบประมาณให้ขออนุมัติจากอธิการบดีเพ่ือกันวงเงิน
ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ และการเปลี่ยนแปลงรายการเบิกจ่ายใด ๆ ให้เสนออธิการบดีเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ  

ในส่วนของการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และวิธีการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลังโดยอนุโลม การส่ังจ่ายเงินรายได้ ให้เป็นอำนาจของอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดี
มอบหมาย โดยในการเบิกจ่ายตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ใดๆ ที่
มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพ่ือใช้จ่ายเงินรายได้ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เก่ียวข้อง ตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18 ข้อ 12  

1.4 การดำเนินการจัดหาพัสดุของภาครัฐ จะต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยหลักการตามระเบียบพัสดุให้หมายถึงการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประกอบด้วย การซื้อ การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดต้ัง ทดลอง และ
บริการที่เก่ียวเน่ืองอ่ืนๆ  และการจ้างการจ้างทำของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบการควบคุมงาน การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ในการดำเนินการจัดหาระเบียบได้แบ่งวิธีซื้อและวิธีจ้างตามวงเงินและความสำคัญ โดย
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แยกวิธีการดำเนินการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมไว้แตกต่างกัน การจะใช้วิธีใด ขึ้นอยู่กับวงเงินและ
เง่ือนไขที่จะจัดหาแต่ละคร้ัง ซึ่งจะต้องระบุไว้ในรายงานขอจัดหาต้ังแต่ต้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน                  
การจัดหาต้องมีจรรยาบรรณเฉพาะและต้องมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
โดยได้กำหนดรายละเอียดแต่ละขั้นตอนไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและ                    
ในกฎหมายที่เก่ียวข้องการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม สามารถสรุปขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญ ดังน้ี 

 

1. มีการวางแผนการจัดหาและดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนการมีระบบ           
การติดตาม ตรวจสอบที่ดี 

2. ดำเนินการด้วยความโปร่งใส เปิดเผย เป็นธรรม และมีการแข่งขันกันอย่างแท้จริง 
3. ดำเนินการให้ได้วัสดุที่ดี มีความคุ้มค่าในการจัดหา เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
4. กำหนดคุณสมบัติเฉพาะและแบบรูปรายการท่ีชัดเจนและเป็นกลาง สอดคล้องกับ

ความต้องการในการใช้งาน 
5. การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดหาพัสดุที่

ต้องการ 
6. การตรวจรับพัสดุหรือตรวจงานจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา อย่างถูกต้อง

ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันความต้องการใช้งาน 
ในการศึกษาครั้งน้ี การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เพ่ือให้ในการดำเนินงาน

ตามขอบเขตการเบิกจ่ายที่ศึกษา ส่วนใหญ่เป็นการดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา วงเงิน                 
ไม่ เกิน  100,000.00 บาท  จึงขอทบทวนวรรณกรรมในส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาพัสดุใน                     
การดำเนินงาน หากมีการจัดซื้อ/จ้างที่มีวงเงินการจัดหาวงเงินจัดหาต่อครั้งไม่เกิน 5,000 บาทให้จัดหา
ตามข้ันตอนโดยไม่ต้องผ่านระบบ e-GP หาก การจัดซื้อ/จ้างที่มีวงเงินการจัดหาวงเงินจัดหาต่อครั้งเกิน 
5,000 บาทต้องดำเนินการในระบบ e-GP โดยเริ่มจากการตรวจสอบเงินงบประมาณตรวจสอบรายการ
และคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องดำเนินการจัดหา จัดทำแผนการจัดหา เสนอมหาวิทยาลัย เมื่อเริ่ม
ขั้นตอนการจัดหาปฏิบัติตามข้ันตอน ระบบ e-GP ดังน้ี 

1.จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยการเห็นชอบของหัวหน้า
ส่วนราชการ 

2.บันทึกเลขที่และวันที่ของเอกสารและคำสั่ง การตกลงราคากับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
โดยตรง 

3. บันทึกราคาของผู้เสนอราคา  
4. จัดทำหนังสืออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง  
5. บันทึกข้อมูลสำคัญในสัญญา ตามรูปแบบสัญญา กวพ. กำหนด  
6. ตรวจสอบหลักประกันสัญญา ตามระเบียบกำหนด ลงนามโดยผู้มีอำนาจตาม

ระเบียบ 
7. นำข้อมูลการจัดหาขึ้นเว็บไซต์ บริหารสัญญาตามระเบียบ 
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8. บันทึกส่งมอบงาน/ตรวจรับ/จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย โดยคณะกรรมการตรวจรับ 
การตรวจการจ้าง ตามคณะกรรมการตามระเบียบกำหนด พร้อมให้เบิกจ่ายเงินภายใน 5 วันทำการนับ
จากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว หรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน
ย่อย 

 

2. ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
จากการท่ีมหาวิทยาลัยมีแหล่งเงินงบประมาณท่ีใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ตามที่ได้จัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินเบิกจ่ายภายใต้
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2553 หนังสือเวียนที่เก่ียวข้องและเงินรายได้จาการดำเนินงาน
ตามภารกิจ เบิกจ่ายโดยใช้อำนาจของสภามหาวิทยาลัยเป็นกฎหมายในการเบิกค่าใช้จ่าย ในส่วนที่
กระทรวงการคลังไม่ได้กำหนดไว้ หรือเป็นการใช้จ่ายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการ
ดำเนินงานตามภารกิจ ตามกรอบการศึกษาวิจัยฉบับน้ีได้กำหนดความหมายของ ค่าใช้จ่ายตามภารกิจ
มหาวิทยาลัย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราชการเบิกจ่ายได้ตามรายการและ
อัตราที่กำหนด ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนและค่าใช้จ่ายในการวิจัยตามระเบียบข้อบังคับ
ของสภาประจำมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย 14 กิจกรรม ดังน้ี 

2.1. การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม

(ปัจจุบันถึงฉบับที่ 8) พ.ศ.2553และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554แบ่งลักษณะของการเดินทางไป
ราชการไว้ 2 ประเภท คือ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรกับ การเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ ในการศึกษาครั้งน้ี จะเป็นการศึกษาขั้นตอน การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเป็น
การเดินทางไปราชการช่ัวคราวเฉพาะ (ตามมาตรา 13 ของระเบียบ) คือ การเดินทางไปปฏิบัติราชการ
นอกท่ีต้ังสำนักงานเป็นช่วงเวลาสั้นๆ มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน แน่นอน และงานเสร็จสิ้นเมื่อครบ
กำหนดเวลา วิธีการเบิกจ่ายและแบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ให้เป็นไปตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0530.4/ว 1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่อง แบบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 

การเดินทางไปราชการจะสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
ให้เดินทางไปราชการ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติสามารถอนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าหรือหลังเสร็จสิ้น
การปฏิบัติราชการได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลความจำเป็น กรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออก
เดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับท้องที่ต้ังสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ  
เพราะมีเหตุส่วนตัวโดยได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อน และได้รับอนุมัติระยะเวลาเวลาดังกล่าว
จากผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางแล้วน้ัน ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ต่อเมื่อได้
มีการปฏิบัติราชการตามคำสั่งทางราชการแล้ว การนับเวลาเดินทางไปราชการเพ่ือคำนวณเบี้ยเลี้ยง
เดินทางกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการ ให้นับเวลาต้ังแต่เริ่มปฏิบัติราชการเป็นต้นไป 
และกรณีลากิจหรือลาพักผ่อนหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่ายเบ้ียเลี้ยง
เดินทางสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาการปฏิบัติราชการ มีสาระสำคัญในการเบิกจ่าย ดังน้ี 

1. ผู้ที่จะได้รับสิทธิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย มีดังน้ี   
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1.1 ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติการเดินทางอนุมัติ
ระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจำเป็นและเหมาะสม 

1.2 ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจำเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถ
เดินทางกลับท้องที่ต้ังสำนักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้
ลากิจ หรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการน้ัน และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอำนาจ
อนุมัติการเดินทางให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการ            
ตามคำสั่งของทางราชการแล้ว 

1.3 บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงข้ึน
ภายหลังวันที่ได้เดินทางไปราชการแล้ว ให้มีสิทธิที่จะรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราสำหรับ
ตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งต้ังดังกล่าวแม้คำสั่งน้ันจะให้มีผลย้อนหลังไปถึงหรือก่อนวัน
ออกเดินทางก็ตาม 

1.4 บุคลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งเดินทางไปรักษาการในตำแหน่ง หรือรักษาราชการ
แทนให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทนตามอัตรา สำหรับ
ตำแหน่งระดับ ช้ันหรือยศที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ แต่การเดินทางระหว่างที่รักษาการในตำแหน่งหรือ
รักษาราชการแทนรวมทั้งการเดินทางกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตาม
อัตรา  สำหรับตำแหน่งระดับ ช้ันหรือยศท่ีตนรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทน    ในกรณีที่
เป็นการเดินทางไปรักษาการในตำแหน่งหรือรักษาราชการแทนในตำแหน่งระดับ ช้ันหรือยศที่ต่ำกว่าให้
ผู้เดินทางมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในอัตราสำหรับตำแหน่งระดับช้ันหรือยศที่ตนดำรงอยู่ การเดินทางไป
ราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใดโดยไม่มีเหตุอันควรไม่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับ
ระยะเวลาที่หยุดน้ัน 

1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราว ตามมาตรา 14  ของระเบียบ 
กำหนดให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ ดังน้ี 

1.5.1 ค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง เป็นการเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ตามมาตรา 15 ของ
ระเบียบ ให้เบิกได้ในลักษณะ เหมาจ่าย  และตามระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550  การนับเวลาเดินทางเพ่ือคำนวณเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง   ให้
นับต้ังแต่เวลาออกจากสถานที่อยู่หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติจนกลับถึงสถานท่ีอยู่ หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการตามปกติ แล้วแต่กรณี กรณีการเดินทางที่มีการพักแรม ให้นับ 24  ช่ัวโมงเป็น 1 วัน 
ส่วนที่เกิน 24 ช่ัวโมงนับได้เกินกว่า 12 ช่ัวโมง ให้ถือเป็น 1 วัน การเดินทางที่มิได้มีการพักแรม ให้นับ
เวลาเกิน 12 ช่ัวโมง เป็น 1 วัน หากนับได้ไม่เกิน 12  ช่ัวโมง แต่เกิน 6  ช่ัวโมงขึ้นไป  ให้นับเป็น              
ครึ่งวัน 

1.5.2 ค่าเช่าที่พัก ตามมาตรา 17 การเดินทางไปราชการที่จำเป็นต้องพักแรม ให้
ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักได้ภายในวงเงินและเง่ือนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งประเภท
และอัตราการเบิกจ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร ภายใต้เง่ือนไขการเบิก ดังน้ี 

1.5.3 การเบิกตามมาตรา 20  การเดินทางไปราชการ ณ สถานที่ปฏิบัติราชการ
ใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการน้ันกับสถานที่อยู่ให้เบิกค่าเช่าที่พัก
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ระหว่างที่ไปราชการได้เพียงระยะ เวลาไม่เกิน 120 วัน นับแต่วันที่ออกเดินทาง ถ้าเกิน 120 วัน ต้อง
ได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด ทั้งน้ีให้พิจารณาถึงความจำเป็นและประหยัดด้วย 

1.5.4 การเบิกตามมาตรา 21  กรณีผู้เดินทางเจ็บป่วยและจำเป็นต้องพักเพ่ือ
รักษาพยาบาลให้เบิกค่าเช่าที่พักสำหรับวันที่พักน้ัน ได้แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน 10 วัน และต้องมีใบรับรอง
แพทย์ที่ทางราชการรับรอง  ถ้าไม่มีแพทย์ที่ทางราชการรับรองอยู่ในท้องที่ที่เกิดเจ็บป่วย ผู้เดินทางต้อง
ช้ีแจงประกอบหากผู้เดินทางเจ็บป่วยและต้องเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาล ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก  
เว้นแต่กรณีจำเป็น 

1.5.5 การเบิกตามมาตรา 22 การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้ยานพาหนะ
ประจำทางและให้เบิกค่าพาหนะโดยประหยัด  ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจำทางหรือมีแต่ต้องการ
ความรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่ราชการให้ใช้ยานพาหนะอ่ืนได้แต่ผู้เดินทางจะต้องช้ีแจงเหตุผลและ
ความจำเป็นไว้ในรายงานการเดินทางหรือหลักฐานการขอเบิกเงินค่าพาหนะ ตามเง่ือนไข ดังน้ี 

1.5.5.1. การเดินทางโดยใช้ยานพาหนะประจำทาง  ตามมาตรา 23  ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง  ให้เบิกได้
เท่าที่จ่ายจริง  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกำหนดเดินทางโดยรถไฟ 
ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง สำหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ช้ันที่ 1 น่ังนอนปรับอากาศ  
(บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งระดับ  ชำนาญการข้ึนไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 

1.5.5.2. การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะรับจ้าง  การเดินทางไปราชการ
โดยยานพาหนะรับจ้าง ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะประจำทาง หรือมีแต่ต้องการความรวมเร็วเพ่ือประโยชน์
แก่ราชการ  หรือมีสัมภาระจำนวนมาก จำเป็นต้องใช้ยานพาหนะรับจ้าง สิทธิของผู้ขอเบิกค่าพาหนะ
รับจ้าง และกรณีที่สามารถเบิกได้ ให้เป็นไปตามราชการกำหนด 

1.5.5.3. การเดินทางไปราชการโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว ตามมาตรา 25  
การใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ผู้เดินทางจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา (อธิบดีขึ้นไปหรือ
ตำแหน่งที่เทียบเท่า สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง , หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดซึ่งเป็นผู้เบิกเงิน
สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค) ซึ่งจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ ในลักษณะเหมาจ่ายให้
เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตัว ให้ผู้เดินทางไปราชการซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แล้วแต่กรณีในอัตราต่อ 1 คัน ให้เบิกจ่ายตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด  

1.5.5.4. การเดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบิน ตามมาตรา 27 การเดินทางโดย
เครื่องบินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระดับช้ันของการเดินทางกำหนด  ผู้มีสิทธิเดินทางโดยเคร่ืองบิน
ต้องดำรงตำแหน่งชำนาญการ ขึ้นไป หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า หรือเป็นการเดินทาง ให้เดินทางได้เฉพาะ
กรณีจำเป็นรีบด่วนเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ หรือการเบิกจ่ายโดยไม่เข้าหลักเกณฑ์การเบิก ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางภาคพ้ืนดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิก
ได้  

1.5.5.5.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่จำเป็น ตามมาตรา 31  การเบิกค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่
จำเป็นต้องจ่าย เน่ืองในการเดินทางไปราชการให้เบิกค่าใช้จ่ายน้ันได้โดยประหยัด และเป็นไปตาม
เง่ือนไข ดังน้ี 
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 เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่
ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติราชการได้  

 ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับหรือ
หนังสือสั่งการของกระทรวงการคลังกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ  

 ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวกับเน้ืองานที่ ไปปฏิบัติราชการซึ่งถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร งานของส่วนราชการ 

 

2.2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  
มีระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติ ประกอบด้วย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ .ศ . 2549 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2552 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 
2556  สาระสำคัญพิจารณาในการเบิกจ่ายตามระเบียบสามารถสรุปแยกตามประเด็นได้ ดังน้ี 

2. ขอบเขตการดำเนินงานที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ตามโครงการที่มีความหมาย 
ดังต่อไปนี้ 

    2.1 การฝึกอบรม หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิง
ปฏิบัติการ  
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือ
ที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่
แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2.2  การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  หมายความว่า  การให้ความรู้โดย                
การบรรยายเช่นเดียวกับการอบรม แต่เป็นการให้ความรู้เพียงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงและอาจกำหนดให้มีการ
ฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้ 

 2.3 การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  หมายความว่า  การประชุมในลักษณะเป็น
การระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพ่ือนำข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอาจกำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติด้วยก็ได้ 

2.4  การบรรยายพิเศษ  หมายความว่า  การให้ความรู้โดยการบรรยายในเรื่องที่ส่วน
ราชการเห็นสมควรให้ความรู้พิเศษเพ่ิมเติมแก่ข้าราชการและลูกจ้าง 

2.5 การฝึกศึกษา  หมายความว่า  การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติ 

2.6 อภิปราย หมายถึง การที่วิทยากร ต้ังแต่ ๓ – ๕ คนขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญหรือ
ชำนาญการด้านใดด้านหน่ึง มาร่วมแสดงความคิดเห็น อาจเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
เดียวกัน หรือเสนอแนวทางออกของปัญหา โดยผู้อภิปรายแต่ละคนจะเตรียมค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริง
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เฉพาะเร่ืองตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยมีผู้ดำเนินการอภิปรายเป็นผู้เชิญให้ผู้อภิปรายแสดงความรู้ 
ความคิด และให้ข้อเสนอแนะ และทำหน้าที่เช่ือมโยงเรื่องต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องประสานกันตลอดเวลาของ
การอภิปราย 

2.7 การดูงาน หมายถึง  การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ ด้วยการสังเกตการณ์ ได้
กำหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือกำหนดไว้ในแผนการจัดการประชุมระหว่าง
ประเทศ กำหนดให้มีการดูงาน ก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรม หรือการประชุมระหว่างประเทศ 
และให้รวมถึง โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศท่ีหน่วยงานของรัฐ
จัดขึ้น 

2.8 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ 
หรือตามนโยบายของทางราชการ เช่น การจัดงานคล้ายวันสถาปนาของส่วนราชการ การจัดงาน
นิทรรศการ การจัดงานแถลงข่าว การจัดประกวดหรือแข่งขัน หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น โดย
ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ พิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำ
เป็น เหมาะสมและประหยัด 

2.9 ค่าใช้จ่ายในการประชุมระหว่างประเทศ หมายถึง การประชุม สัมมนาระหว่างประเทศ
ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ รัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศจัด หรือจัด
ร่วมกันในประเทศไทยโดยมีผู้แทนจากสองประเทศข้ึนไปเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนา 

3. ประเภทการฝึกอบรม มี 2 ประเภท 
3.1 การอบรมบุคลากรของมหาวิทยาลัยรวมถึงบุคลากรของรัฐ  

3.1.1 การฝึกอบรมประเภท ก ผู้เข้ารับการอบรมเกินกึ่งหน่ึงเป็นบุคลากรของรัฐ  
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ  ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ  ประเภท
บริหารระดับต้นและระดับสูง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่า 

3.1.2 การฝึกอบรมประเภท ข ผู้เข้ารับการอบรมเกินกึ่งหน่ึงเป็นบุคลากรของรัฐ 
ประเภทท่ัวไประดับปฏิบัติงาน ชำนาญงานและอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ
และชำนาญการพิเศษ ประเภทอำนวยการระดับต้น หรือเทียบเท่า 

3.2  การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝึกอบรมผู้ที่เข้ารับการอบรมเกิน             
กึ่งหน่ึงมิใช่บุคลากรของรัฐ โดยให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมภายในประเทศเท่าน้ัน  

3.2.3  ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบน้ี  
3.2.4 ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
3.2.5 เจ้าหน้าที่ บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติตามระเบียบน้ี รวมถึง

บุคคลอ่ืนที่ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ลักษณะพิเศษ หมายถึง บุคคลซึ่งมิได้เป็นบุคลากรของรัฐ และได้รับแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้จัดการประชุมระหว่างประเทศให้ปฏิบัติงาน เช่น พนักงานพิมพ์ดีด พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น 

3.2.6  วิทยากรหมายความว่า ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ซึ่งทำ
หน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร และให้รวมถึงผู้ดำเนินการสัมมนา 

3.2.7 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม (บุคลากรของรัฐหรือบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) 
3.2.8 ผู้สังเกตการณ์ 
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4. ประเภทค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ ข้อ 8 โครงการหรือหลักสูตร                  
การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบน้ีให้ส่วนราชการท่ีจัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมได้ สาระสำคัญมีดังน้ี 

4.1 ค่าใช้จ่ายให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัดโดย
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ ประกอบด้วย  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้
และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและส่ิงพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืม 

4.2 ค่าใช้จ่ายให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่กำหนดไว้ในระเบียบน้ี
ประกอบด้วย  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าของสมนาคุณ              
ในการดูงาน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก และค่ายานพาหนะ 

4.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรายการใดท่ีเข้าข่ายเป็นการจัดหาพัสดุ ต้องปฏิบัติ             
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เว้นแต่ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าอาหาร และ
ค่าเช่าที่พักที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ 

4.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม ส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรมควรใช้ดุลพินิจตาม
ความจำเป็น เหมาะสม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรหรือโครงการ 

4.5 ค่าใช้จ่ายในการที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เข้ารับการอบรมโดยส่วนราชการ
อ่ืนเป็นผู้จัดตามระเบียบข้อ 25 ค่าใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทำนอง
เดียวกันที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ ถ้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายส่วนขาดได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการยกเว้นค่าที่พัก ให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 

2.3 การเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
จากวัตถุประสงค์การเบิกค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาของมหาวิทยาลัย ในการศึกษา

น้ีหมายถึงการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนถูกต้อง
ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
2550 

เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ: หมายถึง เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่
บุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกตินอกเวลาราชการ ทั้งในและนอก
ที่ต้ังสำนักงาน หรือลักษณะงานเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน โดยจ่ายใน 
ลักษณะค่าตอบแทน 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีสาระสำคัญในการพิจารณา ดังน้ี  
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1. เป็นงานท่ีจำเป็นต้องปฏิบัติโดยเร่งด่วนเป็นพิเศษ หากไม่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติจะเกิดผลเสียหายแก่ราชการ และจะต้องเป็นงานในหน้าที่ของข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน
ราชการน้ันปฏิบัติอยู่ในเวลาราชการปกติ หรือมีความสามารถเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานน้ันได้ 

2. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติจะเป็นงานลักษณะเร่งด่วน ดังน้ันต้องปฏิบัติงาน
ให้ครบตามเวลาที่ขออนุมัติ หากมิได้ปฏิบัติงานในเวลาราชการปกติวันใด ห้ามมิให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติในวันน้ัน 

3. ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการในคร้ังน้ัน ๆ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้คำนึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

4. ความหมายการในการพิจารณาเวลาตามระเบียบ มีดังน้ี  
4.1.เวลาราชการปกติหมายถึง : เวลาระหว่าง 08.30-16.30 ของวันทำการและให้

หมายความรวมถึงช่วงเวลาอ่ืนที่ส่วนราชการกำหนดให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือ              
กะหรือเป็นอย่างอ่ืนด้วย 

4.2.วันทำการปกติหมายถึง : วันจันทร์ถึงวันศุกร์และให้หมายความรวมถึงวันทำการ 
ที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอ่ืนด้วย 

4.3. วันหยุดราชการหมายถึง :  วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการประจำ
สัปดาห์ที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอ่ืน และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจำปี หรือ
วันหยุดพิเศษอ่ืนๆ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการ
ประจำปีด้วย 

5. บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการ เจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้
พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในคร้ังน้ัน ๆ เพ่ือประโยชน์ของ
งานราชการเป็นสำคัญ และให้คำนึงถึงความเหมาะสมกรณีบุคลากรได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทาง
ราชการ พ.ศ. 2524 ไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อน
การเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้น และกลับถึงที่ต้ังสำนักงานในวันใด หากจำเป็นต้อง
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันน้ัน ให้เบิกเงินตอบแทนได้ 

6. เง่ือนไขการเบิกและอัตราค่าตอบแทนในการเบิกจ่าย บุคลากรที่ได้รับคำสั่งให้อยู่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการ ให้มี
สิทธิเงินเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 4 ช่ัวโมง ในอัตราช่ัวโมงละ  50 บาท การปฏิบัติงานใน
วันหยุดราชการ ให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได้ไม่เกินวันละ 7 ช่ัวโมง โดยไม่รวมเวลาหยุดพัก ในอัตรา
ช่ัวโมงละ 60 บาท กรณีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานซ่ึงเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือ
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ โดยมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนและมี
ลักษณะเร่งด่วน เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการ
อาจส่ังการให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เป็นรายคร้ังไม่เกิน
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คร้ังละ 7 ชม. ในอัตราช่ังโมงละ 60 บาท  ในกรณีที่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลา
ภายในวันเดียวกัน ให้นับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพ่ือเบิกเงินตอบแทน
สำหรับวันน้ัน และในช่วงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหากมีสิทธิเบิกค่าตอบแทนอ่ืนให้เบิกได้
ทางเดียว 

7. การปฏิบัติงานดังต่อไปน้ี ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้ การอยู่เวรรักษาการณ์ตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือตามระเบียบหรือคำสั่งอ่ืนใดเก่ียวกับการรักษา
ความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม่มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน และการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็ม
จำนวนช่ัวโมง 

8. การควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงลำพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานน้ันเป็นผู้รับรอง โดย
ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน 15 วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น
การปฏิบัติงาน 

9.  หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้เป็นไปตาม
แบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนด หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 

 
 

2.4 การเบิกเงินค่าตอบแทนนักเรียน  นักศึกษา  ที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ 
การเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานราชการ เกิดจากนโยบายของรัฐบาลใน                 

การ แก้ปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ โดยการส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน
จากอาชีพที่เหมาะสม โดยให้หน่วยงานราชการพิจารณาจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลา
เรียนในวันปกติ วันหยุดราชการหรือในช่วงปิดภาคเรียน ในภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้อง
ดำเนินการ หรือการจัดทำแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติม แต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และ
พิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษาปฏิบัติงานได้ ในปัจจุบันมีการกำหนดอัตราและแนวทางการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามหนังสือที่ กค 0409.7/ ว30 ลงวันที่ 3 เมษายน 2558 เร่ือง การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
นักเรียน  นักศึกษาท่ี ช่วยปฏิ บั ติงานราชการโดยใช้ วิ ธีการเบิกจ่ ายตามระเบียบ  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 

เงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน หมายถึง เงินที่ค่าตอบแทนที่จ่ายให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย มีรายได้ระหว่างเรียน ภาครัฐสนับสนุนการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลา
เรียนในวันปกติและวันหยุดราชการ หรือช่วงปิดภาคเรียน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาจ้างได้ตาม
ความจำเป็น เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ตามที่มหาวิทยาลัยพิจารณาในช่วย
ปฏิบัติงานในภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการแต่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ และพิจารณา
แล้วว่านักเรียน นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานน้ันได้ 

2.4.1 การเบิกเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบั ติราชการ มีสาระสำคัญใน                    
การพิจารณา ดังน้ี  

          ความหมายการในการพิจารณาเวลาตามระเบียบ มีดังน้ี  
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2.4.1.1 นอกเวลาเรียนในวันทำการปกติหมายถึง  วันจันทร์ถึงวันศุกร์และให้
หมายความรวมถึงวันทำการ ที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอ่ืนด้วย นักศึกษาจะต้องไม่เป็นเวลาตาม
ตารางสอนของวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน 

2.4.1.2 นอกเวลาเรียนวันหยุดราชการหมายถึง  วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือ
วันหยุดราชการประจำสัปดาห์ที่ส่วนราชการกำหนดเป็นอย่างอ่ืน และให้หมายความรวมถึง
วันหยุดราชการประจำปี หรือวันหยุดพิเศษอ่ืน ๆ ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ
นอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำปีด้วย 

2.4.1.3 วันปิดภาคเรียนหมายถึง วันปิดภาคเรียนตามปฏิทินวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

2.4.1.4 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยช่วยปฏิบัติงานราชการ ต้องเป็นนักศึกษาที่มี
สถานภาพนักศึกษาปกติในปีการศึกษา โดยต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าของ
งบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้พิจารณาเฉพาะ
ช่วงเวลาที่จำเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในคร้ังนั้น ๆ เพ่ือประโยชน์ของงานราชการเป็น
สำคัญ และให้คำนึงถึงความเหมาะสม 

2.4.1.5 เง่ือนไขการเบิกและอัตราค่าตอบแทนในการเบิกจ่าย การจ้างนักศึกษา
ช่วยงานปฏิบัติราชการ เบิกจ่ายค่าตอบต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 ช่ัวโมงต่อวัน โดยไม่รวมเวลาหยุด
พักให้ได้ค่าตอบแทนในอัตราไม่เกินวันละ 300 บาทต่อคน ในกรณีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงคร่ึง
ต่อวัน ให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราไม่เกิน 150 บาทต่อคน  

2.4.1.6 การปฏิบัติงาน ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้ หากการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการไม่เต็มจำนวนช่ัวโมง 

2.4.1.7 การควบคุมการดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ผู้ปฏิบัติงานคน
ใดคนหน่ึงเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงลำพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานน้ัน
เป็นผู้รับรอง โดยต้องรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติภายใน 15 วันนับ
แต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

2.4.1.8 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินการเบิกเงินค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติ
ราชการให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง 

 

2.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่หักค่าธรรมเนียม            
การสอบ 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอบของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน สำหรับข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ แล้วไม่มีการบรรจุแต่งต้ังใหม่ ดังน้ันการดำเนินงานสอบบรรจุของมหาวิทยาลัยจึงเป็น
การ สรรหาบุคลากร ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว มหาวิทยาลัยมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในกรณีที่มีการเก็บเงินค่า
สมัครสอบโดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการจ่าย โดยใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายทั้งวิธีการเบิกจ่ายและ
อัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน ตามประเภทกรรมการที่กำหนด และอัตราการจ่ายมีการควบคุมวงเงิน
ให้เป็นไปตามเหมาะสมตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีสาระสำคัญในการดำเนินการเบิกจ่าย ดังน้ี 
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1. การสอบแข่งขันที่สามารถเบิกค่าตอบแทนกรรมได้ ในการสอบแข่งขัน หรือสอบ
คัดเลือกบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงพนักงานราชการ และในการสอบ การสอบรับทุน 
สอบแข่งขันหรือคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ 

2. กรรมการที่สามารถรับค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย กรรมการที่มหาวิทยาลัย
แต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย หรือระเบียบ
ของบุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ผู้ซึ่งประธานกรรมการแต่งต้ังให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการดำเนินการสอบ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่มีตำแหน่งกำหนดให้มีหน้าที่
เก่ียวกับการสอบในส่วนราชการน้ัน 

3. กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังดำเนินการสอบ มีเง่ือนไขการเบิกและอัตราการเบิกตาม
อัตรากระทรวงการคลังกำหนด หรือตามหลักเกณฑ์ประกาศของมหาวิทยาลัย แยกตามลักษณะ               
การสอบตามระเบียบกำหนดไว้ ดังน้ี 

3.1. การสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกบุคลากรสอบข้อเขียน ดังรายละเอียดใน             
การเบิก ดังน้ี 

3.1.1. วิชาสอบด้วยข้อสอบแบบปรนัยกรรมการ กรรมการที่ทำหน้าที่ออกข้อสอบ 
ได้รับเงินค่าตอบแทนเฉพาะข้อสอบที่ได้รับคัดเลือก กรรมการที่ทำหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบ ได้รับเงิน
ค่าตอบเป็นรายวิชาตามจำนวนผู้เข้าสอบ การตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง    

3.1.2. วิชาสอบด้วยข้อสอบแบบอัตนัย กรรมการที่ทำหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจ
กระดาษคำตอบ ได้รับเงินค่าตอบเฉพาะข้อสอบที่ได้รับคัดเลือกเป็นรายวิชา ตามจำนวนผู้เข้าสอบ 

3.1.3. วิชาสอบวิชาใดมีการออกข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัยรวมกัน              
จ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ ในอัตราอย่างละคร่ึงหนึ่ง 

3.1.4. การสอบคร้ังใด กรรมการได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึง ๓๐๐.- บาท ให้ได้รับ 
๓๐๐.- บาท 

3.2 การสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกบุคลากรการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคล                 
การทดสอบการปฏิบัติงาน การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ดัง
รายละเอียดในการเบิก ดังน้ี 

3.2.1. การสอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคลสามารถแต่งต้ังกรรมการไม่เกิน              
๓ คน ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวิชาตามจำนวนผู้เข้าสอบ หากมีกรรมการเกิน ๓ คน ให้เฉลี่ยจ่าย
ค่าตอบแทนภายในวงเงินที่กรรมการ ๓ คนจะพึงได้รับตามจำนวนผู้เข้าสอบ 

3.2.2. การทดสอบการปฏิบัติงาน ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวิชาตามจำนวนผู้
เข้าสอบ 

3.2.3. การสอบคร้ังใด กรรมการได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึง ๓๐๐.- บาท ให้ได้รับ 
๓๐๐.- บาท 

3.2.4. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย หรือ เงินตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ดำเนินการสอบ สามารถกำหนดให้ปฏิบัติงาน ในวันทำการปกติต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง วันละ 
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100 บาทหรือ ไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ต่อวัน วันละ200 บาท วันหยุดราชการต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า               
3 ช่ัวโมง วันละ 200 บาท หรือ ไม่น้อยกว่า6 ช่ัวโมง ต่อวัน วันละ 400 บาท 

3.2.5. การสอบรับทุนการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการสอบข้อเขียน ตามอัตรา
ระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดเง่ือนไขการเบิกเป็นไปตามการจัดการสอบการสอบแข่งขัน หรือสอบ
คัดเลือกบุคลากร มีส่วนต่างในเง่ือนไข  การสอบคร้ังใด กรรมการได้รับเงินค่าตอบแทนไม่ถึง 1,000.00 
บาท ให้ได้รับ 1,000.00 บาท 

 

2.6  การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  
การเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์เพ่ือใช้ในราชการไม่มีหลักการสำหรับการจัดหารถโดยการเช่าไว้

เป็นการเฉพาะดังน้ันหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับการเช่ารถยนต์ จึงใช้มติ
คณะรัฐมนตรีในการดำเนินงานโดยการที่หน่วยงานจะทำการเช่ารถยนต์จากภาคเอกชนมาใช้ใน
ราชการมีความเหมาะสมคุ้มค่ามากท่ีสุด ให้เป็นตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ส่วนการเช่ารถมาใช้เป็นพาหนะในการเดินทางจัด
งานหรือเป็นค่าใช้สอยเป็นค่าพาหนะการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยใช้เงิน
รายได้ ในการเบิกจ่ายให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริง มีสาระสำคัญ
ตามระเบียบในการดำเนินการ  ดังน้ี  

1. การดำเนินการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ไว้จึงเป็นเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้กระทรวงการคลัง
อนุญาตให้ส่วนราชการเบิกจ่ายได้ ตามอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณสามารถใช้
ดุลพินิจเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็น
หน้าที่หลักโดยตรงตามกฎหมายของ ส่วนราชการน้ัน สำหรับการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าเช่ารถยนต์ของ
ส่วนราชการไว้ใช้ในราชการ หากส่วนราชการไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถส่วนกลาง
และรถประจำตำแหน่ง และมีความจำเป็นต้องเช่ารถยนต์ไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ และมีงบประมาณ 
งบดำเนินงานเพ่ือการเช่ารถยนต์เพียงพอ จึงสามารถดำเนินการเช่าและเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ได้ เท่าที่
จ่ายจริงตามความจำเป็นและประหยัด โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของส่วน
ราชการน้ันให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องขออนุมัติกระทรวงการคลัง   

กรณีส่วนราชการมีความจำเป็นในการเช่ารถไว้ใช้ในงานราชการ ตามเหตุผลความจำเป็น 
ในลักษณะช่ัวคราว การเช่ารถเพ่ือใช้ในโครงการที่มีการกำหนดเวลาแน่นอน  หรือในการเช่ารถในช่วง
ระยะเวลาตามความจำเป็นของภารกิจส่วนราชการ  ให้ดำเนินการจ้างตามการจ้างเหมาบริการตาม
ระเบียบพัสดุฯ 

2. ตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ เป็นรถยนต์ส่วนกลางและรถประจำตำแหน่ง             
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 
65 ลงวันที่ 4  กรกฎาคม 2555 กำหนดอัตราค่าเช่ารถยนต์ สำหรับระยะเวลา 5 ปี แยกตามประเภท
รถ แบบรถ ประเภทการใช้งาน และขนาดปริมาตรกระบอกสูบ รายละเอียดตามกระทรวงการคลัง
กำหนด หากเป็นการเช่ารวมค่าจ้างพนักงานขับรถ ให้จ้างได้ไม่เกินอัตรา 8,500 บาทต่อคนต่อเดือน 

3. การเช่ารถตามความจำเป็นในการเช่ารถไว้ใช้ในงานราชการ ตามเหตุผลความจำเป็น 
ในลักษณะช่ัวคราว การเช่ารถเพ่ือใช้ในโครงการที่มีการกำหนดเวลาแน่นอน  หรือในการเช่ารถในช่วง
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ระยะเวลาตามความจำเป็นของภารกิจส่วนราชการ  อัตราเช่าให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
หรือตามความเหมาะสม ความจำเป็นอย่างประหยัด โดยต้องดำเนินการในการกำหนดราคาจ้างและ
ขอบเขตการจ้างตามระเบียบพัสดุฯ กำหนด 

4. เง่ือนไขการเช่ารถยนต์ ให้กำหนดค่าเช่าเป็นรายเดือน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี หรือ 
5 ปี โดยให้ทำสัญญากับบริษัท หรือผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนให้บริการเช่ารถโดยตรง และต้องเป็น
รถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน กรณีรถเสีย หรือเกิดอุบัติเหตุ บริษัทผู้ให้เช่าต้องจัดหารถในสภาพตาม
สัญญาเช่ามาทดแทนให้ทันที 

5. สัญญาเช่ารถให้ทำตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
6. การเบิกจ่ายเงิน ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถส่วนกลางและรถประจำตำแหน่ง

เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่ารถที่คำนวณได้ และภายในวงเงินงบประมาณสำหรับการเช่ารถตามที่
ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ และห้ามโอนหรือนำเงินจากรายการอ่ืนในงบดำเนินงาน (รายการ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน และค่าวัสดุ) มาใช้เพ่ือการเช่ารถ สำหรับหน่วยงานที่ ไม่ได้รับ               
การจัดสรรงบประมาณให้ใช้เงินงบดำเนินงานที่มีอยู่ 

7. การก่อหน้ีผูกพันตามสัญญาเช่า ส่วนราชการต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพ่ือก่อ
หน้ีผูกพันตามสัญญาเช่ารถ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 23 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่า "ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนและมิใช่กรณีตามวรรคสองหรือ
วรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมก่อน
ได้รับเงินประจำงวด หรืออนุมั ติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก่อหน้ีผูกพันเกินกว่า หรือ
นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมได้" กรณีขออนุมัติค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการในลักษณะก่อหน้ีผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) กำหนดให้ส่วน
ราชการขออนุมัติก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี โดยแจ้งสำนักงบประมาณ เพ่ือให้
ทราบภาระผูก พันงบประมาณ ในปี งบประมาณ ต่อ  ๆ  ไป  ถ้าอัตราค่ าเช่าไม่ เป็นไปตาม ท่ี
กระทรวงการคลังกำหนด ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

8. การเช่ารถประเภทพิเศษ ส่วนราชการใดมีความจำเป็นต้องเช่ารถประเภทพิเศษซึ่ง
แตกต่างไปจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ และการยกเว้นให้ส่วนราชการ
ปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่วมกับสำนักงบประมาณ 

9. แบบสัญญาเช่ารถยนต์ ให้ส่วนราชการดำเนินการตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์มาใช้ใน
ราชการที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามนัยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12 (5) กำหนดให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
(กวพ.) มีอำนาจหน้าที่กำหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และกำหนด
แนวทางวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ 

3 .การเช่ารถเพ่ือใช้ในการดำเนินการตามโครงการหรือการจัดงานตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เป็นการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะให้เบิกจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็น
ค่าใช้จ่ายในการเช่ารถโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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2.7  การทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ  
คณะรัฐมนตรีมีมติตามท่ีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี เห็นชอบให้ยกเลิกมติ

คณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ เร่ือง การประกันภัยทรัพย์สิน
ของรัฐ รวมท้ังเห็นชอบหลักเกณฑ์การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ โดยการนำมติคณะรัฐมนตรีวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๐ มารวมอยู่ในฉบับเดียวกัน และเพ่ิมข้อความเพ่ือให้
ครอบคลุมการประกันภัยทรัพย์สินอ่ืน ๆ นอกจากสถานท่ีราชการและรถยนต์ และอนุมัติให้แต่งต้ัง
คณะกรรมการกล่ันกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง เป็น
ประธานกรรมการ และผู้แทนกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งน้ี การ
ประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ รถยนต์หรือทรัพย์สินอ่ืน ๆ ควรจัดให้มีการ
ประกันภัยครอบคลุมถึงทรัพย์สินอ่ืนของรัฐด้วย และในการกำหนดมูลค่าการประกันภัยทรัพย์สินอ่ืน
ของรัฐ คณะกรรมการ ฯ ควรพิจารณาให้รอบคอบว่า ค่าเบ้ียประกันภัยจะคุ้มกับความคุ้มครองที่ได้รับ
หรือไม่ และเน่ืองจากปัจจุบันรถประจำตำแหน่งมี ๓ ประเภทคือ ทางราชการจ่ายค่าตอบแทนเหมา
จ่ายแก่ข้าราชการผู้มีสิทธิใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง รถเช่า และรถประจำตำแหน่ง โดยรถประจำ
ตำแหน่งที่เป็นรถเช่า และรถที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนจะรวมเงินค่าประกันไว้ด้วยแล้ว ส่วนรถประจำ
ตำแหน่งที่เป็นรถราชการต้องประกันความเสียหายเอง ซึ่งผู้ใช้รถประจำตำแหน่งส่วนใหญ่ประสงค์จะ
จ่ายเบ้ียประกันเองแต่มีปัญหาความไม่ต่อเนื่องของสัญญากรมธรรม์หากผู้น้ันมีการโอนย้ายไปรับ
ตำแหน่งใหม่ กระทรวงพาณิชย์(กรมการประกันภัย) ควรจัดระบบ หรือวิธีการท่ีจะทำให้ผู้เอาประกัน
ได้รับความคุ้มครองต่อเน่ืองตลอดอายุกรมธรรม์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งได้ทำ
ประกันเองอีกทั้งยังเป็นการคุ้มครองไปถึงพนักงานขับรถอีกด้วย นอกจากน้ี ควรกำหนดมาตรการ
เก่ียวกับการประกันชีวิตประชาชนใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้กระทรวงพาณิชย์ (กรมการ
ประกันภัย) ประสานกับบริษัทประกันภัยเพราะใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ไม่มีการรับประกัน
ชีวิตและทรัพย์สินแก่คนในพ้ืนที่ดังกล่าว เน่ืองจากมีความเสี่ยงสูง และบริษัทประกันภัยในต่างประเทศ
ที่รับช่วงประกันต่อไม่คุ้มครองกรณีการก่อการร้าย ซึ่งจะทำให้คนในพ้ืนที่ไม่มีหลักประกันใด ๆ โดยขอ
เจรจาให้บริษัทประกันยินยอมรับภาระบางประการในค่าพรีเมียมในส่วนที่บริษัทประกันไม่อาจส่งต่อได้ 
การเบิกจ่ายเพ่ือการทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐมีสาระสำคัญตามระเบียบ ดังน้ี 

1. การประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ เป็นการดำเนินการตาม พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. 
๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม และการประกันภัยรถราชการทุกคันต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการดำเนินการจัดทำประกันภัยจึงไม่อยู่ใน
ความหมายของ “การพัสดุ” และไม่ถือเป็นการจัดหาพัสดุที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 

2. แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐและรถราชการ  ให้คำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ  โดยปฏิบัติตามหนังสือ กรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๓๑๒/ว 
๑๑๔ ลง ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๐ เรื่อง การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการซึ่ง คณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำประกันภัย
ทรัพย์สินของทางราชการไว้เป็นกรอบในการจัดทำประกันภัย ไว้ดังน้ี 

2.1. สถานที่ราชการในประเทศ ถือหลักประกันตนเอง ยกเว้นคลังเก็บสินค้าหรือโรงงาน 
ซึ่งอาจเกิดความเสียหายมากเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้เอาประกันได้ 
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2.2. รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีทรัพย์สินที่อาจเกิดเสียหายมาก เมื่อเกิดอัคคีภัย ให้ประกันภัย
โรงงานหรือที่เก็บพัสดุ 

2.3. สถานที่ราชการในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐบาล ให้ประกันภัยตาม
ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 

2.4. รถยนต์ราชการของสำนักงานในต่างประเทศ ให้ทำประกันแบบคุ้มครองบุคคลที่ ๓ 
หรือตามที่กฎหมายของประเทศน้ันกำหนด ในกรณีที่มีความจำเป็นอ่ืนให้ประกันภัยตามความเห็นของ
กระทรวงต่างประเทศ โดยในการทำประกันภัยรถยนต์หากเป็นประเทศท่ีมีเขตแดนติดประเทศไทย
สามารถทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทประกันในประเทศไทยได้ 

2.5. กรณีทรัพย์สินอ่ืนของทางราชการท่ีจะเสนอจัดทำประกันภัยได้ต้องเป็นทรัพย์สิน
ตามความหมายของระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ให้จัดทำประกันได้โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการจัดเอาประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ 

3. การจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจต้องเป็นรถยนต์ราชการส่วนกลางที่ใช้ในภารกิจ
ของหน่วยงานท่ีมีความเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือใช้จ่าย ด้วย
เหตุผลความจำเป็นและเหมาะสมของส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้อนุมัติ แยกรถยนต์ที่
สามารถทำประกันภัยภาคสมัครใจได้ 3 กลุ่ม ดังน้ี  

3.1. กลุ่ม 1 รถยนต์ส่วนกลางของส่วนราชการ/หน่วยงานในเขตพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้ทำประกันภัยภาคสมัครใจรถยนต์โดยให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้จัดทำประกันภัยภาค
สมัครใจตามความจำเป็นและเหมาะสม 

3.2. กลุ่มที่ 2 รถยนต์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากกว่ารถปกติ หรือ เมื่อเกิด
อุบัติเหตุแล้วมีโอกาสเสียหาย ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนในวงกว้างและหรือจำนวน
มาก เป็นรถใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน/พิเศษ ได้แก่ รถพยาบาล รถยนต์ฉุกเฉิน รถยนต์บรรเทาสาธารณ
ภัย รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์ใช้ติดตามจับกุมผู้กระทำผิด หรือรถยนต์ในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน 
และในขบวน ค.ร.ม. รถใช้บรรทุกวัตถุและหรือวัสดุอันตราย และรถยนต์ราชการในลักษณะเป็นรถยนต์
โดยสารหรือรถบัสโดยสาร จำนวนต้ังแต่ 20 ที่น่ังขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้จัดทำ
ประกันภัยภาคสมัครใจตามความจำเป็นและเหมาะสม 

3.3. กลุ่มที่ 3 รถยนต์สำหรับรถยนต์ราชการนอกเหนือจากกลุ่มที่ 2 ให้ทำประกันภัยได้
ในอัตราร้อยละ 15  ของจำนวนรถที่ส่วนราชการจดทะเบียนและใช้งานอยู่ ให้ทำประกันความคุ้มครอง
ประเภทที่ 3  ในวงเงินความคุ้มครองไม่เกิน 300,000.00 บาทต่อคน 

4.การดำเนินการกรณีความรับผิดชอบของพนักงานขับรถยนต์ราชการ ตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้ให้ความคุ้มครองพนักงานขับรถยนต์ในกรณีที่กระทำละเมิดต่อ
บุคคลภายนอก หากการกระทำนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อธรรมดา หน่วยงานจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่หากเกิดจาการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง พนักงานขับรถก็ต้องรับผิดชอบซึ่งเป็นความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่การจัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการก็ควรมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองประชาชนที่จะได้รับ
ผลกระทบ 
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5. การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของราชการนอกเหนือจากรถยนต์ราชการ เป็นทรัพย์สินที่
สามารถดำเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ ดังน้ี 

5.1. เป็นทรัพย์สินที่เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว อาจส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน เช่น เสารับส่งสัญญาณ เสาตรวจวัดคุณภาพอากาศ เป็นต้น 

5.2. เป็นทรัพย์สินที่ใช้เพ่ือการสาธารณะ ซึ่งเมื่อได้รับความเสียหายแล้วจะส่งผลกระทบ
ต่อความเดือดร้อยของสาธารณชนเป็นวงกว้าง เช่น เข่ือน สนามบิน สถานีขนส่ง เป็นต้น 

5.3. เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงต้ังแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป เช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
อุปกรณ์ทางการสื่อสาร เป็นต้น 

5.4. ไม่เป็นทรัพย์สินที่มี เง่ือนไขตามสัญญา หรือสัญญาสัมปทานบังคับให้ต้องทำ
ประกันภัย เน่ืองจากต้องทำประกันภัยตามเง่ือนไขสัญญาอยู่แล้ว  

6. รายการครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนดราคามาตรฐานที่มีความเหมาะสมและ
สามารถเสนอขอจัดทำประกันภัยได้ ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์           
ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์โฆษณา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โรงงาน และรายการครุภัณฑ์ที่สำนัก
งบประมาณไม่ได้กำหนดราคามาตรฐานไว้ 

7. การประกันภัยสิ่งก่อสร้างที่เป็นสถานที่ราชการภายในประเทศถือหลักประกันตนเองเว้น
แต่สถานที่ราชการที่มีคลังเก็บสิ่งของ หรือโรงงานของทางราชการท่ัวไป ซึ่งอาจเกิดความเสียหายมาก
เมื่อเกิดอัคคีภัยให้จัดเอาประกันภัยได้ 

 
2.8  การติดต้ังและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้

มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจ ในการอนุมัติ การจัดหา การติดต้ัง การย้าย และค่าควบคุมค่าใช้จ่าย               
เงินงบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจ เกิดความคุ้มค่า ตามความจำเป็น เพ่ือไม่ให้เกิดภาระกับเงิน
งบประมาณของส่วนราชการ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 24 สิงหาคม 2553 
เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการติดต้ังและใช้โทรศัพท์ของทางราชการใหม่ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และการเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามกระทรวงการคลังกำหนด 
สาระสำคัญในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ มีรายละเอียด 
ดังน้ี 

1. การดำเนินการจัดหาโทรศัพท์พ้ืนฐานประจำสถานท่ีของทางราชการ ให้ดำเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 

2. การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโทรศัพท์พ้ืนฐาน ให้เบิกจ่ายจากงบดำเนินการหรืองบรายจ่าย
ใดที่มีลักษณะเดียวกันให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดต้ัง ค่าโทรศัพท์ 
อุปกรณ์ สายภายในบริเวณอาคาร  ค่าซ่อมบำรุงรักษา ค่าเช่าเลขหมาย ค่าใช้การบริการรายเดือน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน 

3. ค่าใช้โทรศัพท์โทรทางไกลในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน              
ที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติงานของทางราชการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายกับราชการ หากเป็นการใช้
เพ่ือติดต่อธุระส่วนตัวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนเองทั้งหมด โดยก่อนการโทรจะต้องได้รับ
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อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการและจะต้องทำทะเบียนควบคุมการใช้โทรศัพท์แตะละประเภทตามแบบ
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

4. การใช้โทรศัพท์พ้ืนฐานประจำบ้านพักของทางราชการและบ้านพักส่วนตัว ให้ติดต้ังเฉพาะ
ผู้ดำรงตำแหน่งที่ ต้องติดต่อราชการนอกเวลาราชการเป็นประจำคนละ 1 เคร่ือง ต้ังแต่ละดับ
ผู้อำนวยการระดับต้น ขึ้นไป โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าที่ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา หากมีความ
จำเป็นต้องติดต้ังให้เป็นอย่างอ่ืนจะต้องเสนอขออนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด 

5. การอนุมัติให้ติดต้ังโทรศัพท์พ้ืนฐานประจำบ้านพักของทางราชการ หากผู้ได้รับอนุมัติ
ติดต้ัง ได้รับสิทธิการถือครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการอยู่แล้วให้พิจารณา
เพ่ือเทียบค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมและให้ลดภาระงบประมาณ ซึ่งการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการติดต้ัง
โทรศัพท์พ้ืนฐานประบ้านพัก ประกอบด้วย ค่าเช่าเลขหมายเท่าที่จ่ายจริง ค่าใช้บริการในท้องถิ่นเท่าที่
จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ 100 คร้ัง ส่วนเกินจากการใช้บริการอ่ืนๆ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง             
ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาเลขหมายในกรณีที่บ้านพักของทางราชการที่ยังไม่มีผู้เข้าพักให้สามารถ
เบิกจ่ายได้ 

6. หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ประจำเดือนสำหรับบ้านพักส่วนตัวให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน
ที่ออกให้ในนามเจ้าของบ้านเป็นหลักฐานในการเบิกจ่าย 

7. การติดต้ังโทรศัพท์สำหรับผู้พ้นตำแหน่ง หรือหมดความจำเป็นในการใช้งานให้ถอน             
การติดต้ังโดยพลัน โดยให้เบิกค่าใช้บริการได้ถึงครบรอบใบแจ้งหนี้ของรอบเดือนน้ัน และหากมีความ
ประสงค์โอนการติดต้ังโทรศัพท์ไปใช้งานเป็นส่วนตัว ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติโดยต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอนเองทั้งหมด 

8. การจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่และเลขหมาย (ซิมการ์ด) หัวหน้าทีส่วนราชการใช้ดุลยพินิจ
พิจารณาตามความจำเป็น ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร เบิกเป็นค่าใช้จ่ายจากทางราชการ โดย
วิธีการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ได้แก่การซื้อ ได้รับบริจาค ได้รับการช่วยเหลือจ่ายรัฐบาล
ต่างประเทศ เพ่ือใช้ในราชการต้องลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุของทางราชการ หรือกรณีที่จัดหาโดย
วิธีการเช่าหรือยืมเท่าน้ัน โดยให้เบิกจ่ายเมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหน้ีจากเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน 
หรือรายจ่ายอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 

9. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ค่าเช่าเลขเหมาย ค่าใช้
บริการรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน และค่าซ่อมบำรุง) ทั้งในและต่างประเทศสำหรับใช้งาน
ส่วนกลางให้หัวหน้าส่วนราชการใช้ดุลพินิจให้เบิกจ่ายได้เฉพาะติดต่อราชการกรณีจำเป็นเร่งด่วนนอก
ที่ต้ังสำนักงาน หรือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายแล้วประหยัด คุ้มค่ากว่าให้โทรศัพท์พ้ืนฐาน โดยให้เบิกจ่าย
เท่าที่จ่ายจริงจากงบดำเนินงาน ทั้งน้ี ให้จัดทำทะเบียนควบคุมการใช้ตามแบบที่กระทรวงการคลัง
กำหนด 

10. การเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้กับผู้ได้รับอนุมัติเป็นผู้ถือครอง ไม่
ถือเป็นสิทธิของผู้ดำรงตำแหน่ง ให้คำนึงถึงความจำเป็นต้องติดต่อราชการนอกเวลาราชการหรือนอก
ที่ต้ังสำนักงานเป็นประจำเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
ส่วนอัตราค่าใช้บริการให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราของแต่ละตำแหน่งที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง ให้เบิกจ่าย
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ตามใบแจ้งหน้ีเว้นแต่กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ ให้สามารถเบิกจ่ายค่าใช้บริการในกรณีที่มิใช้
การได้รับแจ้งให้ชำระหน้ีได้ (แบบเติมเงิน) ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด 

11. กรณีผู้ได้รับสิทธิการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่พ้นจากตำแหน่งหรือหมดความจำเป็นในการใช้
งานให้ส่งคืนเครื่องพร้อมอุปกรณ์ภายใน 30 วัน และค่าใช้บริการให้เบิกจ่ายได้จนถึงวันครบรอบใบแจ้ง
หน้ีของรอบเดือนน้ัน แต่ถ้ามีความประสงค์จะขอซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถือครองอยู่เป็นของส่วนตัวให้
เสนอหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโอน โดยเงินที่ได้จากการจำหน่วย
เคร่ืองโทรศัพท์มือถือให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและตัดออกจากทะเบียนพัสดุ 

 
2.9  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็น                   

การเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือที่ กค 0406.4/ว18 ลงวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2551 โดยเง่ือนไขการแต่งต้ังกรรมการจะต้องเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.  ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม กำหนดไว้ ซึ่งมีสาระสำคัญกำหนดเป็นแนวปฏิบัติเพ่ือ
ดำเนินงาน โดยพิจารณาขอบเขตความคำสำคัญตามระเบียบกำหนด คือ “คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง” หมายความว่าผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังจากส่วนราชการเจ้าของงบประมาณงานก่อสร้างให้ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามข้อ 72 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังจากส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณงานก่อสร้างให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ  73                 
ขอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม “งานก่อสร้าง”  
หมายความว่างานก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างของส่วนราชการซึ่งเป็นทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะเป็น
การถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน เช่น อาคาร บ้านพัก ถนน เข่ือน สนามกีฬาสนามบิน 
สะพาน เป็นต้น และให้มายความรวมถึงงานเคลื่อนย้าย งานดัดแปลง งานต่อเติม งานร้ือถอนและงาน
ซ่อมแซมทรัพย์ดังกล่าวด้วย “ค่าตอบแทน หมายความว่า เงินที่ทางราชการจ่ายเพ่ือตอบแทน              
การปฏิบัติงานให้กับบุคคลภายนอกและข้าราชการที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างทั้งน้ี ผู้ที่เป็นข้าราชการจะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งซึ่ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างในหน่วยงานที่
ตนสังกัด โดยให้พิจารณา ดังน้ี  

1. กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้โดยชัดแจ้งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและ                 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง หากได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์น้ี 

2. กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมิได้กำหนดไว้ชัดแจ้งให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง แต่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำในการตรวจการจ้างและหรือควบคุม
งานก่อสร้าง จึงถือเป็นงานปกติประจำที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของข้าราชการผู้น้ันเมื่อได้รับ
การแต่งต้ังให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างย่อมถือเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามปกติของตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งวิศวกรโยธา ก .พ . กำหนดให้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน                    
ด้านวิศวกรรมโยธาซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเก่ียวกับการอออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา 
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การค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบ
วินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธาการวางโครงการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา ฯลฯ โดยมิได้กำหนดให้มี
หน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้างไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งแต่อย่างใด แต่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นปกติประจำใน
หน่วยงานที่ตนสังกัดจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์น้ี 

3. กรณีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งมิได้กำหนดตำแหน่งไว้ชัดแจ้วให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและ
หรือควบคุมงานก่อสร้างและมิได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างเป็นปกติประจำในหน่วยงาน เช่น วิศวกรด้านสำรวจและออกแบบ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
มิได้กำหนดให้มีหน้าที่ตรวจการจ้างและหรือควบคุมงานก่อสร้าง และหน้าที่หลักปกติประจำใน
หน่วยงานคือการสำรวจและออกแบบ หากได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการการตรวจการจ้างและหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างย่อมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์น้ี 

4. การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 
กำหนดไว้ใน ข้อ 35 ข้อ 36 สรุปได้ดังน้ี. 

4.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างน้อยมี 3 คน ประกอบด้วย  ประธาน
กรรมการ 1 คน และ กรรมการอย่างน้อย  2  คน การแต่งต้ังคำนึงถึงลักษณะงานหน้าที่และความ
รับผิดชอบเป็นสำคัญ 

4.2. กรณีจำเป็นจะแต่งต้ังคนที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
4.3. ถ้าประธานฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังประธานฯ 

แทน 
4.4. ควรแต่งต้ังผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานจ้างร่วมเป็นกรรมการด้วย 
4.5. มติของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ใช้มติเอกฉันท์ กรณีกรรมการคนใดไม่เห็น

ด้วยกับมติคณะกรรมการให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ หากหัวหน้าส่วนราชการสั่งการอย่างไรก็ให้ตรวจ
รับตามน้ัน 

4.6. เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
จ้างหรือกรรมการจัดร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่งต้ังให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างได้ 

5. หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน หน้าที่ของกรรมการที่กำหนดไว้ใน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุฯ ข้อ 73 ได้กำหนดหน้าที่ของผู้ควบคุมงานไว้ ดังน้ี.- "ข้อ 73 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ 
ดังน้ี 

5.1. ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้าง
น้ันๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไป
ตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงาน
น้ันเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
คำสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที 
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5.2. ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญา มีข้อความ
ขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานน้ันจะได้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และ
ข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่
ปลอดภัย ให้สั่งพักงานน้ันไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 

5.3. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวันพร้อม
ทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จ
งานแต่และงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 

5.4. ในวันกำหนดลงมือทำการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกำหนดส่งมอบงาน
แต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดน้ันๆ  

6. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
6.1. ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณงานก่อสร้างเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ

คณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเฉพาะวันที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจากเงิน
งบประมาณ งบดำเนินงาน หรืองบรายจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายอ่ืนที่เบิกจ่ายในในลักษณะเดียวกันโดยเบิกจ่าย
ได้ไม่เกินกำหนดระยะเวลาของสัญญางานก่อสร้างเฉพาะวันที่ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว 

6.2. กรณีที่ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อสร้างได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการ
จ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างให้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างมากกว่าหน่ึงโครงการหากผู้ที่ได้รับแต่งต้ังดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเดียวกันให้เบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างสำหรับวันน้ันในอัตราที่สูงกว่า
เพียงอัตราเดียว 

6.3. หากในวันเดียวกันกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนอ่ืนในลักษณะเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง เช่น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นต้น จะมีสิทธิเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์น้ีได้ต่อเมื่องดเบิกจ่าย่าตอบแทนอ่ืน 

6.4. กรณีมีหารหยุดงานก่อสร้างในวันใด หากคณะกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้
ควบคุมงานก่อสร้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่และไม่ทราบล่วงหน้าว่าได้มีการหยุดงาน หรือทราบ
ล่วงหน้าว่ามีการหยุดงานแต่ต้องเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพ่ือติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ ให้ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว และให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติหน้าที่ในวันน้ัน 

6.5. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ไม่กระทบถึงสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหาก
ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการช่ัวคราวตามระเบียบสำหนักนายะรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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6.6. วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนท่ีมิได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์น้ีให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ทางราชการโดยอนุโลม และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือหรือแตกต่างจากท่ีกำหนดไว้ใน
หลักเกณฑ์น้ีให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

6.7. การปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการตรวจการจ้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่ยังมิได้
เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ก่อนวันที่หนังสือกระทรวงคลังฉบับน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 172 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2535 หรือตามที่ ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลัง 

7. อัตราค่าตอบแทน 
7.1.คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ  สถานที่                    
ที่กำหนดไว้ในสัญญา เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา 350 บาทต่อคนต่อวัน 

 กรณีคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะการประชุม
คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือพิจารณารูปแบบหรือรายละเอียดของงานก่อสร้าง ให้ได้รับเบ้ียประชุม
กรรมการตามนัยหลักเกณฑ์และอัตราแห่งพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

7.2 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตรา ดังน้ี 
 หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง350บาทต่อวันต่องาน 
 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ)300บาทต่อวันต่องาน 

7.3 กรณีแต่งต้ังบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ ให้ได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นอีก
หน่ึงเท่าของอัตราค่าตอบแทนที่กำหนด 

7.4 ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบประมาณสามารถกำหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับ                 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพ่ือควบคุม               
การเบิกจ่ายเป็นการภายในได้ ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของส่วนราชการเป็นไปโดย
เหมาะสม และสดคล้องกับวงเงินงบประมาณของแต่ละส่วนราชการที่ได้รับจัดสรร 

 

2.10 เบี้ยประชุมกรรมการ 
มหาวิทยาลัยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการทั้ งระดับบริหารระดับสูงที่ กำหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติต้ังมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดที่มาและหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการที่ต้ังขึ้น
โดยกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการปฏิบัติงานตามภารกิจแต่ต้ัง
โดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยซึ่งมีตามลำดับช้ันของโครงการการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้ง
การกำหนดค่าเบ้ียประชุมไว้ในระเบียบ ตามประกาศของกระทรวงการคลัง และมหาวิทยาลัยได้
กำหนดค่าเบ้ียประชุมไว้ในการแต่งต้ัง โดยในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พิจารณาระเบียบที่ใช้ใน              
การเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุม ให้ถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติมให้เบิกจ่ายได้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วย 
การจ่ายเบ้ียประชุม พ.ศ. 2557 โดยให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย มีสาระสำคัญในการพิจารณาเบิกจ่ายตามระเบียบ ดังน้ี 
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1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ 
1.1.คณะกรรมการ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยประกาศ           

พระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี 

1.2. คณะอนุกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งต้ังตามบทบัญญั ติแห่งกฎหมายโดยประกาศ              
พระบรมราชโองการ หรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล รัฐมนตรีเจ้าสังกัดซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
หรือคณะกรรมการท่ี 

1.3. ปรึกษาคณะกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งต้ังตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือโดยประกาศ
พระบรมราชโองการ ให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ 

2. กรรมการที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเบิกจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
2.1 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้แก่สภา

มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ คณะกรรมการประจำส่วนราชการ              
คณะสถาบัน สำนักและศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย 

2.2 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังตามมาตรา 18 (14) 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

2.3 คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังจะมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม
ต้องกำหนดในคำสั่งแต่งต้ังกรรมการหรืออนุกรรมการน้ัน ให้มีสิทธิเบิกเบ้ียประชุมได้ 

2.4 ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งต้ังให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ หรือให้ทำหน้าที่ให้บริการ
สนับสนุนการประชุมในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามบัญชีแนบท้ายระเบียบน้ี 

3. การจ่ายค่าเบ้ียประชุม 
3.1. จ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดิน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
3.2. ค่าเบ้ียประชุมที่จ่ายเป็นรายเดือน  สำหรับคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

เลขานุการ  และผู้ช่วยเลขานุการ ที่ได้รับแต่งต้ังตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือโดยประกาศ            
พระบรมราชโองการ ซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบสูง ปฏิบัติงานในด้านการกำหนดนโยบาย
อันมีผลกระทบต่อการบริหาร เศรษฐกิจ หรือสังคมในภาพรวมของประเทศ ตามรายช่ือคณะกรรมการ 
และคณะอนุกรรมการและอัตราเบ้ียประชุมที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดกระทรวงการคลังประกาศ
รายช่ือและอัตราไว้  โดยให้จ่ายเฉพาะในเดือนที่มีการประชุมเท่าน้ัน 

3.3. ค่าเบ้ียประชุมที่จ่ายเป็นรายครั้ง ได้แก่ คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการอ่ืน
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามข้อ 2.1 
อนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า
กระทรวง หรือ กรม อนุกรรมการสามัญประจำจังหวัด หรืออนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
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ข้าราชการอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ให้ได้รับเบ้ียประชุมเฉพาะอนุกรรมการที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
ของส่วนราชการน้ัน 

3.4. จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กำหนดให้จ่ายกรรมการหรืออนุกรรมการคน
หน่ึงหากเข้าประชุมหลายคณะในคราวประชุมที่กำหนดวันและเวลาเดียวกัน ให้ได้รับเบ้ียประชุมเพียง
ครั้งเดียว หรือเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการแล้วแต่กรณีให้มีสิทธิเบิกเบ้ียประชุมได้เพียงตำแหน่ง
เดียว 

4. อัตราค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมรายเดือนให้เบิกตามอัตราที่กระทรวงการคลังประกาศ คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ัง ตามตำแหน่งกรรมการ ดังน้ี 

4.1.ประธานและรองประธาน 
 ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมเป็นราย

ครั้ง ให้ได้รับเบ้ียประชุมเพ่ิม 1 ใน 4 ของอัตราเบ้ียประชุมที่กรรมการหรืออนุกรรมการน้ัน มีสิทธิได้รับ
แล้วแต่กรณี 

 รองประธานกรรมการหรือรองประธานอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุม
เป็นรายคร้ัง ให้ได้รับเบ้ียประชุมเพ่ิม 1 ใน 8 ของอัตราเบ้ียประชุมที่กรรมการหรืออนุกรรมการนั้น            
มีสิทธิได้รับแล้วแต่กรณี 

กรณีประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
ให้ผู้ซึ่งทำหน้าที่ เป็นประธานได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับประธานกรรมการและประธาน
อนุกรรมการตามที่กำหนดไว้     

4.2. เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 เลขานุการ มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมไม่เกิน 1 คน 
 ผู้ช่วยเลขานุการ มิสิทธิได้รับเบ้ียประชุมไม่เกิน 2 คน 

4.5. ที่ปรึกษาคณะกรรมการให้ได้รับเบ้ียประชุมเช่นเดียวกับกรรมการในคณะกรรมการน้ัน 
4.6. อัตราเบ้ียประชุมให้จ่ายจากเงินรายได้ไม่เกินบัญชีช่วงอัตราแนบท้ายระเบียบน้ีโดย

ให้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
4.7. การประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิเบิกค่าเบ้ียประชุมได้

ต้องเป็นองค์ประชุม (กรรมการ/อนุกรรมการ มาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหรือ
อนุกรรมการ) 

4.8. กรณีกรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแต่งต้ังโดยตำแหน่ง ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทนโดยทำเป็นหนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย
ให้ถือว่าผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการหรือนุกรรมการแทนผู้ดำรงตำแหน่งน้ัน ๆ 
และให้นับเป็นองค์ประชุม ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการ 

 

2.11 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ สอนเกินภาระงาน  
การเบิกค่าตอบแทนการสอนนักศึกษาภาคปกติ ที่นอกเหนือจากภาระงานท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด สามารถได้รับค่าตอบแทนท่ีนอกจากเงินเดือน ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
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ด้วยระเบียบเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2551 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว.231ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เร่ือง แบบ
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ประกอบกับระเบียบสภา
มหาวิทยาลัย ว่าด้วย และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
ค่าตอบแทนพิเศษในมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นระเบียบในการดำเนินงาน  
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ มีสาระตามระเบียบที่สำคัญ ดังน้ี 

1. การเบิกจ่ายตามระเบียบน้ี เป็นการเบิกจ่ายสำหรับการสอนพิเศษและการสอนเกินภาระ
งานสอนในหลักสูตรปกติของมหาวิทยาลัย ที่มิใช้การสอนในหลักสูตรภาคฤดูร้อน หรือหลักสูตรเสริม
พิเศษเฉพาะด้าน โดยผู้ที่มหาวิทยาลัยเชิญให้สอนพิเศษจะต้องไม่เป็นบุคลากรที่ทำหน้าที่สอนของ
มหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร ส่วนค่าสอนเกินภาระงานจ่ายให้บุคลากร
ที่ทำหน้าที่สอนของมหาวิทยาลัยได้ทำสอนเกินตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและประกาศภาระ
งานที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่รวมเวลาให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำด้านกิจการนิสิต นักศึกษา           
ด้านการเรียนการสอน หรือด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์ 

2. กรณี มีการสอนท้ังระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีในภาคเดียวกัน ให้คำนวณ
หน่วยช่ัวโมงลดลงครึ่งหน่ึงของจำนวนหน่วยช่ัวโมงท่ีต้องสอนในแต่ละระดับการศึกษาตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด ถ้ามีเศษถึงครึ่งให้นับเป็นหน่ึง และให้เบิกค่าสอนตามหน่วยช่ัวโมงสอนใน
อัตราระดับบัณฑิตศึกษาก่อน  

3. ค่าสอนพิเศษกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นที่
มหาวิทยาลัยต้องจ้างอาจารย์พิเศษ โดย กำหนดอัตราไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดแต่
เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในปัจจุบันมีความจำเป็นในการจ้างอาจารย์พิเศษจำนวนมาก เพ่ือ
ไม่ให้เป็นภาระด้านงบประมาณมากเกินไปจึงได้จัดทำประกาศของมหาวิทยาลัยเริ่มใช้ต้ังแต่ภาคเรียน
ที่1/2552 ระดับปริญญาตรี กาสอนภาคทฤษฏีอัตราหน่วยช่ัวโมงละไม่เกิน 300 บาท กาสอน
ภาคปฏิบัติอัตราหน่วยช่ัวโมงละไม่เกิน 150 บาท ระดับบัณฑิตศึกษา อัตราช่ัวโมงละ 400 บาทเพ่ือใช้
เป็นอัตราในการเบิกจ่าย โดยกำหนดให้การสอน 1 หน่วยช่ัวโมงต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที 

4. การเบิกค่าตอบแทนการสอนเกินภาระงานของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยได้
กำหนดให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน
นักศึกษาภาคปกติ มีหลักเกณฑ์ให้ผู้มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนสอนเกินภาระงาน บุคลากรสายวิชาการ
ยกเว้นตำแหน่งอาจารย์อัตราจ้างต้องไม่เป็นผู้มีตำแหน่งบริหาร(ได้รับเงินประจำตำแหน่ง) มีภาระงาน
สอนเกินสิบสองคาบต่อสัปดาห์ในแต่ละภาคการศึกษาและทั้งสองภาคการศึกษาจะต้องสอนเกินสิบ
สองคาบ ส่วนอาจารย์อัตราจ้างต้องมีภาระงานสอนเกินสิบแปดคาบต่อสัปดาห์ในแต่ละภาคการศึกษา
และทั้งสองภาคการศึกษาจะต้องสอนเกินสิบแปดคาบ สามารถเบิกได้ไม่เกินหกคาบต่อภาคการศึกษา 
อัตราค่าตอบแทนสอนเกินภาระงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยกำหนด    

5. หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย กรณีอาจารย์พิเศษต้องมีหนังสือเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ
ของมหาวิทยาลัย กรณีเบิกค่าตอบแทนสอนเกินภาระงานสอนต้องมีเอกสารการตรวจสอบข้อมูลการ
สอนของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรครบตามภาระงาน ส่วนเอกสารลงนามผู้สอน ผู้เบิก ผู้อนุมัติ และผู้
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จ่ายเงินให้ทำแบบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำการเบิกจ่ายทำการเบิกจ่ายค่าสอน
พิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน และให้ใช้รายงานหลักฐานการเบิกจ่ายตามแบบที่กำหนด 

  
2.12 ค่าใช้จ่ายรับรองแขกชาวต่างประเทศ 
การเบิกจ่ายค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ.2536 และแก้ไขเพิ่มเติม โดย
สามารถใช้เบิกได้ทั้งแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม          
ดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจ 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรับรองแขกชาวต่างประเทศ มีสาระสำคัญดังน้ี 

1. ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้เป็นค่ารับรองประกอบด้วย ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าจัด          
การแสดงหรือค่าเข้าชมการแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการ
รับรองชาวต่างประเทศ และค่าเลี้ยงรับรอง  ค่าอาหาร ค่าเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์และไม่มี
แอลกอฮอล์ ค่าเคร่ืองใช้ในการเลี้ยงรับรอง และรวมถึงค่าบริการ ค่าภาษี ค่าสถานที่ 

2. การพิจารณาอนุมัติค่ารับรองชาวต่างประเทศครั้งหน่ึงๆ จำนวนเงินที่จ่ายให้อยู่ในดุลพินิจ
ของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หัวหน้าส่วนราชการท่ีขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม            
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ พิจารณาตามความจำเป็น
เหมาะสมและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการส่วนอัตราการจ่ายแยกได้เป็น 2 กรณี ดังน้ี 

2.1. อัตราการเบิกจ่ายค่ารับรอง กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณ  พิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสม  และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ใน                     
การพระราชทานเลี้ยงต้อนรับแขกเมืองของกระทรวงการต่างประเทศ แขกที่มามีหัวหน้าคณะระดับ
รัฐมนตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป  แขกชาวต่างประเทศที่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 
รองประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา เป็นเจ้าภาพ  แขกของรัฐบาลที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ส่วนราชการเป็นผู้รับรอง และแขกของกระทรวงโดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้
เชิญและมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน 

2.2. อัตราการเบิกจ่ายค่ารับรอง กำหนดให้ส่วนราชการจัดได้ตามความจำเป็นและ
เหมาะสมเท่าที่จ่ายจริงในวงเงินตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด ในกรณีเป็นแขกของกรม ตามคำ
เชิญของหัวหน้าส่วนราชการ และ กรณีที่เป็นการเดินทางเพ่ือเตรียมการ หรือจัดฝึกร่วม หรือประชุม
หารือพิจารณาความช่วยเหลือ หรือบรรยายในด้านต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ หรือ
เดินทางตามโครงการแลกเปลี่ยน หรือข้อตกลงกับประเทศไทย   

3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ต้อนรับแขกชาวต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย หมายถึง 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลอ่ืนที่ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวกับการรับรองชาว
ต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึงตำรวจรักษาการณ์ด้วย โดยให้มีสิทธิเบิกตามหลักเกณฑ์และ
อัตราแห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เว้นแต่ กรณีที่เบิกค่าเลี้ยงรับรอง ให้
สามารถเบิกค่าเบ้ียเลี้ยง ตามกรณีดังนี้ 

3.1. กรณีเข้าร่วมในการเลี้ยงรับรองครบทุกมื้อ ให้งดเบิกเบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
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3.2. กรณีเข้าร่วมในการเลี้ยงรับรอง 2 มื้อ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของ อัตราเบ้ีย
เลี้ยงเดินทาง และกรณีเข้าร่วมในการเลี้ยงรับรอง 1 มื้อ ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตราเบ้ีย
เลี้ยงการเดินทาง 

4. การค่าเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายได้เท่าที่
จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเลี้ยงรับรองตามบัญชีแนบท้ายระเบียบ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

4.1. หน่ึงคร้ัง (หน่ึงมื้อ) ในโอกาสแรกที่ชาวต่างประเทศมาเย่ียมหรือดูงานส่วนราชการ
น้ัน 

4.2. หน่ึงครั้ง (หน่ึงมื้อ) ในโอกาสเริ่มมาประจำปฏิบัติงานในส่วนราชการนั้น และอีกหน่ึง
คร้ัง (หน่ึงมื้อ) ในโอกาสเดินทางกลับประเทศเมื่อปฏิบัติงานครบวาระแล้ว สำหรับการมาประจำ
ปฏิบัติงานในส่วนราชการท่ีมีระยะเวลาเกินกว่า 30 วันหน่ึงคร้ัง (หน่ึงมื้อ) ในโอกาสมาประจำ
ปฏิบัติงานในส่วนราชการที่มีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน 

4.3. กรณีที่ต้องติดต่อกับหน่วยงานของต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและหรือภาคเอกชน             
นักธุรกิจชาวต่างประเทศท่ีอยู่หรือเดินทางมาประเทศไทย หรือกรณีที่ชาวต่างประเทศให้ความ
ช่วยเหลือหรือติดตามความก้าวหน้าในการให้ความช่วยเหลือ หรือกรณีเข้าร่วมประชุม หรือให้
คำแนะนำหรือบรรยายในด้านต่าง ๆ ในประเทศไทย เพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการ หรือเดินทาง
ตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือข้อตกลงกับประเทศไทย ให้เบิกจ่ายในแต่ละโอกาสหน่ึงคร้ัง(หน่ึงมื้อ)ใน
การเชิญผู้เข้าร่วมในการเลี้ยงรับรองชาวต่างประเทศ ให้ส่วนราชการพิจารณาเฉพาะผู้ที่เก่ียวข้อง
โดยตรงเท่าที่จำเป็น 

5. อัตราการจ่ายค่ารับรองชาวต่างประเทศแยกได้ 2 ประเภท ดังน้ี 
5.1. ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด ประกอบด้วยค่าเลี้ยงรับรอง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ

และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่จำเป็นในระหว่างการเดินทางภายในประเทศเพื่อการรับรองชาวต่างประเทศ           
ค่าของขวัญ ค่าการแสดง และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา  ส่วนอัตรากำหนดไว้ในบัญชีอัตราการจ่ายค่า
รับรองชาวต่างประเทศ 

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเดินทางระหว่างประเทศสำหรับคณะชาวต่างประเทศ ค่า
บัตรโดยสารเคร่ืองบิน ค่าขนส่ง เป็นต้น 

 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศและค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย 

 ค่าที่พักสำหรับคณะชาวต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่ปฏิบัติงาน 
 ค่าใช้จ่ายในการเช่า ใช้และตกแต่งสถานที่ 
 ค่าวัสดุ/เคร่ืองเขียน/อุปกรณ์ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าพิมพ์เอกสารและสื่อตีพิมพ์ 
 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร และค่าใช้จ่าย

เก่ียวกับการถ่ายภาพ/บันทึกภาพ 
 ค่าของขวัญและของที่ระลึกเก่ียวกับหน่วยงานสำหรับคณะชาวงต่างประเทศ 
 เงินรางวัลสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำขบวน 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

38 

 

 ค่าอาหารกล่องสำหรับเจ้าหน้าที่เตรียมการเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการใน
กรณีไม่ใช้สิทธ์ิเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงหรือค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ค่าใช้จ่ายในการสาธิตขีดความสามารถทางยุทโธปกรณ์ 

 

2.13 ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณตามความหมายของ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2556 ได้ให้ความหมายเงิน
งบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย เงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสำหรับการวิจัยจากเงินนอกงบประมาณ
หมวดเงินอุดหนุน และเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปสามารถกันเงินเบิกจ่ายได้ 2 ปีงบประมาณ งบประมาณแผ่นดินขอกันเงินกับ
สำนักงบประมาณ ส่วนเงินรายได้ขอกันเงินต่อสภามหาวิทยาลัย ส่วนโครงการท่ีได้รับสนับสนุนทุนวิจัย
จากภายนอกให้เป็นไปตามเง่ือนไขของเจ้าของเงินงบประมาณกำหนด โดยโครงการวิจัยที่ได้รับการ
จัดสรรเงินทุนวิจัยจากเงินงบประมาณมหาวิทยาลัย จะต้องผ่านการพิจารณาให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ
ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย จึงสามารถเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัยได้ โดยในการเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุน
วิจัย มีสาระสำคัญตามระเบียบ ดังน้ี 

1. การเสนอโครงการรับทุนสนับสนุนการวิจัย จะต้องดำเนินการตามคณะกรรมการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยกำหนด เมื่อผ่านการพิจารณาและได้รับการอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
แล้ว จึงสามารถดำเนินการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด                 
พร้อมดำเนิ นการ วิจั ยภ ายใต้การการควบ คุม  ติ ดตามและข้ อ เสนอแนะในการท ำวิจั ย                    
จากคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย 

2. งานวิจัยที่จะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จะต้องเป็นงานวิจัยที่ไม่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
แหล่งอ่ืน และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในทุกระดับ และเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือใช้ปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
วิชาการ ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยและสังคม 

3. ผู้มีสิทธิขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ระหว่างรับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยหรือติดค้างคืนเงินทุนกับมหาวิทยาลัย และต้องดำเนินการวิจัยด้วยตนเอง กรณี
เป็นนักศึกษาขอรับทุนจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเพ่ิมเติมที่มหาวิทยาลัยประกาศ 

4. วิธีการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย จะต้องย่ืนคำขอพร้อมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยย่ืนต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อได้รับการอนุมัติรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยให้ดำเนินการทำสัญญาหากมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือรายละเอียดการดำเนินงานตาม
โครงการวิจัย หรือมีการขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการวิจัยต้องไม่เกินกำหนดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปีถัดไป จะต้องดำเนินการตามระเบียบและเง่ือนไขวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยได้รับ
การอนุมัติจากมหาวิทยาลัยทุกเรื่อง 

5. การเบิกจ่ายทุนอุดหนุนวิจัยต้องเสนอแผนการวิจัยและแผนการใช้จ่ายเงินตาม
งบประมาณที่ได้รับโดยแยกประเภทรายร่ายและอัตราการใช้จ่ายเป็น 3 งวด งวดแรก ร้อยละ 50 ของ
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เงินที่ได้รับอนุมัติ งวดสอง ร้อยละ 30 ของเงินที่ได้รับอนุมัติ ทั้งสองงวดจะหักเงินมัดจำประกันสัญญา 
ร้อยละ 5 ของเงินที่ได้รับแต่ละงวด งวด สามเมื่อส่งผลการวิจัยเรียบร้อยได้รับ ร้อยละ20 ของเงินที่
ได้รับอนุมัติพร้อมกับเงินมัดจำประกันสัญญาท่ีหักไว้สองงวดก่อนหน้าน้ี หากมีการใช้เงินทุนวิจัยซื้อ
ครุภัณฑ์ต้องมอบให้เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้น 

 

6. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
7. กรณีมีการคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ผู้รับทุนคืนเงินทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งหมดที่ได้รับ

พร้อมดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี นักแต่วันที่ได้รับเงิน ในกรณีผิดเง่ือนไปการรับทุนตามที่
ระเบียบกำหนดผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประเมินผลงานวิจัย คณะกรรมการให้ทุนอุดหนุน
วิจัยได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้คืนทุนอุดหนุนการวิจัยพร้อมดอกเบ้ีย 

8. กรณีผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งเงินภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องจ่ายเงินทุนเป็น
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนอุดหนุนวิจัยที่ได้รับ โดยจัดทำเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยในแต่ละโครงการกำหนดจำนวนเงินที่ได้รับเงินที่จ่ายเป็นรายได้มหาวิทยาลัยและเงินที่
จ่ายให้ผู้รับทุนทั้งจำนวนและวิธีการรับทุน 

 

2.14 ค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศ ค่ากรรมการและผู้ประสานงานจัดการเรียนการสอน
ภาคพิเศษ 

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอนค่านิเทศ ค่ากรรมการและผู้ประสานงานจัดการเรียน            
การสอนภาคพิเศษเป็นการเบิกจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี การกำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอน ค่าตอบแทน            
การดำเนินการ ค่าตอบแทนการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่บุคคลท่ี
ปฏิบัติงานในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาประเภทไม่เต็มเวลา
ในช่วงนอกเวลาราชการ หรือช่วงคาบเก่ียวระหว่างเวลาราชการกับนอกเวลาราชการ หรือในช่วงเวลา
ปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ที่ไม่ใช้การจัดการศึกษาภาคปกติ ให้ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยใช้ใน
การดำเนินการเบิกจ่าย แยกตามโครงการที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้จัดการเรียนการสอน มีสาระสำคัญ
ตามระเบียบการเบิกจ่าย ดังน้ี 

1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายตามประกาศของแต่ละ
โครงการที่กำหนด ค่าตอบแทนอาจารย์สอน ตามเกณฑ์จำนวนนักศึกษาในแต่ละหมู่เรียน โดย
ตรวจสอบจำนวนค่าสอนตามจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนน้ัน ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ผู้สอนหรือเวลาสอนจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการเปลี่ยนแปลง 

2. การเบิกค่านำเทศน์ ให้ตรวจสอบตามจำนวนที่นักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียน 
ฝึกสอนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ วิชาฝึกประสบการณ์วิชีพ ควบคุมการเบิกจ่ายอัตราและจำนวนเงินให้
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตัวอย่างเช่น คำนวณจากค่าหน่วยกิตปัจจุบัน วงเงินที่สามารถ
เบิกจ่ายค่านิเทศน์ได้ เท่ากับจำนวนหน่วยกิตของวิชาที่ลงทะเบียน X (จำนวนเงินค่าลงทะเบียน 300.-
บาท หัก  ค่าวัสดุฝึก 100.-บาท) X จำนวนคน X 80 %    
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3. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน และค่านิเทศ วิชาที่เบิกจะต้องเป็นไปตามหลักสูตร                    
มีตารางสอนที่แน่นอนในแต่ละภาคเรียน และมีคำสั่งให้สอนตามที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ สามารถแต่งต้ัง
ผู้สอนได้ทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก ตามคุณสมบัติและต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 

4. การเบิกจ่ายค่ าประสานงาน  ให้ เบิกได้ ในโครงการที่ มี การกำหนดประเภท                    
ค่าประสานงานในประกาศทั้งประเภทการตอบแทนและอัตราการเบิก โดยต้องกำหนดรายช่ือผู้ปฏิบัติ
และอัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในคำสั่งเป็นรายภาคการศึกษา อย่างชัดเจนหากมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานตามคำสั่งจะต้องมีการขออนุมัติขอเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัย 

5. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศ ค่ากรรมการและผู้ประสานงานจัดการ
เรียนการสอนมีคำสั่งให้ปฏิบัติงานหากมีคำสั่งอ่ืนให้ปฏิบัติงานในวันเดียวกัน โดยเป็นการปฏิบัติงานใน
ภารกิจเดียวกัน หรือแหล่งเงินงบประมาณเดียวกัน ให้เบิกได้งานใดงานหน่ึงไม่สามารถเบิกได้ทั้ง 2 งาน 

 

3. แนวคิดการลดความสญูเปล่าในกระบวนการปฏิบัติงานประกอบด้วย 7 ประการแนวคิดลดความ
สูญเปลา่ 

 การบริหารการดำเนินงานและการปฏิบัติการโดยมุ่งเน้นการลดการใช้ทรัพยากรทั้งหมด
ให้มีจำนวนน้อยลงรวมถึงเวลา เป็นแนวคิดการผลิตแบบลีน โดยเน้นการกำจัดความสูญเปล่าใน         
การผลิตโดยการรักษาระดับสินค้าคงคลัง ให้มีปริมาณที่น้อย ใช้พนักงาน้อย ใช้พ้ืนที่ไม่มาก ลดความ
ผันแปรในกระบวนการผลิตภายใน ซึ่งแนวคิดการลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต แต่แนวคิดน้ี
สามารถนำมาประยุตใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยมุ่งเป้าหมายความสำเร็จของงาน ได้ทันเวลา 
ถูกต้อง ประหยัด และลดความสูญเสียที่ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยหลักการขจัดความสูญเปล่า
ในกระบวนการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ตามแนวคิดความสูญเปล่าจากการผลิตมากจาก 3 MUs หรือ 3M 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ (Verma & Boyer,2009:452)  คือ 

1. Muda คือ ศัพท์ภาษาญี่ ปุ่นที่ ใช้ในกิจกรรมการผลิต หมายถึง ความสูญเปล่า 
(wastes) และเป็นกิจกรรมท่ีไม่มีคุณค่าอันก่อให้เกิดสินค้าหรือบริการที่ไม่มีคุณค่า คำว่า “คุณค่า” 
(Value) ในที่น้ีกำหนดจากมุมมองของลูกค้า ซึ่งกิจกรรมใดมีคุณค่าลูกค้าก็ยินดีและเต็มใจที่จะจ่า 

2. Mura ความสูญเปล่าประเภทที่ 2 พบในระบบการผลิตปัจจุบัน ซึ่งก็คือความไม่
สม่ำเสมอของกระบวนการผลิต ระบบการบริหารสินค้าคงคลังแบบ Just-in-Time จะช่วยลดความไม่
แน่นอนและความไม่สม่ำเสมอในกระบวนการผลิตได้ 

3. Muri ความสูญเปล่าประเภทที่เป็นผลมาจากภาระงานที่มากเกินไป หรือสภาวะที่เกิน
กำลังเราเรียกความสูญเปล่าประเภทน้ีว่า “Muri” ความสูญเปล่าประเภทน้ีสามารถลดได้โดยการ
กำหนดงานที่เป็นมาตรฐานของกระบวนการผลิตให้ดีกว่าเดิม 

ความสูญเปล่าทั้ง 3 ประเภท (3 MUs) ถูกพบได้หลากหลายรูปแบบในระบบการผลิต
และระบบบริการ โดยความสูญเปล่าดังกล่าวสามารถกำหนดรายละเอียดออกมาเป็นความสูญเปล่า
ประเภทหลักๆ ได้ 7 ประการ (จากหนังสือ การจัดการคุณภาพ ปรียาวดี  ผลอเนก สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์ หน้า 51-53 )  ในการศึกษากระบวนเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยไม่ใช้
เป็นการผลิตสินค้าแต่เป็นการดำเนินงานให้บริการมีลักษณะเป็นกระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์
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การศึกษาเพ่ือกำจัดความสูญเสียและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับกิจกรรมหรืองานท่ีดำเนินการ จากแนวคิดความสูญเปล่าที่นำมาใช้ในการศึกษา 
กำหนดรายละเอียดออกเป็นความสูญเปล่าประเภทหลัก 7 ประการ ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาเอกสารและ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายได้ ดังน้ี 

1. ความสูญเปล่าเน่ืองจากมีกิจกรรมการดำเนินงานมากเกินไป  ความสูญเปล่าดังกล่าว
เกิดจากการมีกิจกรรมการดำเนินงานเบิกจ่ายมากเกินกว่าการดำเนินงานตามปกติของภารกิจให้สำเร็จ
ตามเป้าหมาย ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น ใช้เวลาในการทำงานมากข้ึน ใช้วัสดุมากข้ึน
และเป็นภาระงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้อนุมัติในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน โดยไม่มีผลผลิตเพ่ิมข้ึนในแต่ละ
กิจกรรมการเบิกจ่าย  

2. ความสูญ เปล่าเน่ืองจากกระบวนการปฏิ บั ติงานไม่มีประสิท ธิภาพ  เกิดจาก
กระบวนการปฏิบัติงาน ที่ไม่เหมาะสม หรือการมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น เป็นผลให้เกิดการด้อย
ประสิทธิภาพ อาจมีสาเหตุจากการทำงานซ้ำๆกันในหลายขั้นตอนงานเหล่าน้ันไม่ทำให้เกิดมูลค่าเพ่ิมใน
กระบวนการ แต่ควรระวังในการปรับกระบวนกานจะต้องไม่ลดคุณภาพในการตรวจสอบ ควรทำให้ 
กระบวนการตรวจสอบร่วมอยู่ในกระบวนการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานงานเป็นผู้ตรวจสอบไปพร้อมกับ
การทำงาน  

3. ความสูญเปล่าเน่ืองจากการพฤติกรรมการปฏิบัติแต่ละงานมากเกินไป ทำให้เสียเวลา
ในการทำงานในแต่กิจกรรมการเบิกจ่ายมาก เช่น ดำเนินงานบันทึกข้อมูล จัดเตรียมข้อมูล เตรียม
เอกสาร ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เป็นต้น ประกอบกับการเบิกจ่ายมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละเร่ืองมี
ความแตกต่างกันในขั้นตอนหรือความจำเป็นในการใช้เอกสารไม่เหมือนกัน ทำให้เกิดความล่าช้าใน  
การทำงาน ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนไม่เท่ากันหรือความสามารถของผู้ปฏิบัติงานไม่
เหมาะสมกับงาน เป็นสาเหตุหน่ึงที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า 

4. ความสูญเปล่าจากการรอคอยปฏิบัติงานในข้ันตอนต่อไป การรอคอยที่เกิดจาก           
การสะสมของงานท่ีปฏิบัติ  การรอคอยทำให้การไหลของงานหยุดชะงัก เพราะต้องรอคอยบางปัจจัยที่
จำเป็นต่อการเบิกจ่ายหรือรอการตรวจอนุมัติเอกสารแต่ละขั้นตอนหรือมีการปรับเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากกระบวนการเบิกจ่ายไม่สมดุลและไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในการปฏิบัติงาน แต่กลับทำให้เวลา
ผ่านไปโดยสูญเปล่าในบางหน่วยงาน  ส่งผลต่อความสำเร็จในภารกิจ  

5. ความสูญเปล่าเน่ืองจากการเดินทางของเรื่องการเบิกจ่ายหรือการต้องหาข้อมูลจาก
หลายหน่วยงานประกอบการเบิกจ่าย  เป็นกิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมการบริการ ดังน้ันจึงต้อง
ควบคุมและลดระยะทางในการเดินทางของเอกสารให้เหลือเท่าที่จำเป็น  ผลที่เกิดข้ึนไม่เพียงแต่ทำให้
เกิดการล่าช้าเท่าน้ัน อาจทำให้เอกสารหายได จึงถึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่สำคัญต่อการให้บริการตามภารกิจ 

6. ความสูญเปล่าเน่ืองจากการใช้วัสดุหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมากเกินไป การท่ี
ต้องผลิตเอกสารหรือจัดหาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายมาก จะต้องใช้เวลาในการจัดทำ และจัดหา
วัสดุไว้สำรองคราวละมากๆ เช่น กระดาษ หมึกเคร่ืองพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งจะมีผลต่อต้นทุนในกระบวนการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นและเป็นภาระในการเก็บรักษาตรวจสอบรายงานประจำปี  และเป็นตัวบ่งช้ี
ประสิทธิผลการดำเนินงานในการเบิกจ่าย 
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7. ความสูญเปล่าจากการดำเนินการเบิกจ่ายเสียเปล่าเกิดจากการเริ่มดำเนินงานตาม
ขั้นตอนเบิกจ่ายดำเนินการต่อไม่ได้หรือดำเนินการใหม่หรือยกเลิกการดำเนิน  ซึ่งมีผลจากการเตรียม
งานเริ่มต้นมีหลายสาเหตุ เช่นดำเนินการเกิดความผิดพลาดทั้งวัตถุประสงค์การเบิกจ่าย ขั้นตอนการ
เบิกจ่าย  เอกสารประกอบการดำเนินงานผิดวัตถุประสงค์การเบิกจ่าย เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความสูญ
เปล่าเสียเวลาและแรงงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ในการปฏิบัติงานและผลกระทบต่อความล่าช้าใน
การปฏิบัติงานอ่ืน  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสำเร็จในการเบิกจ่าย 

 

3 การติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการควบคุมภายใน 
3.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  
การควบคุมภายในเป็นพันธกรณีที่สำคัญอย่างหน่ึงของผู้บริหารองค์กรต้องปฏิบัติเพ่ือให้

กิจการงานต่าง ๆ ทั้งปวงสามารถปฏิบัติได้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
การออกแบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นเรื่องสำคัญ 
โดยเฉพาะหน่วยงานที่ ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินจากรัฐ ได้กำหนดให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 26 ตุลาคม 2544 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ นำมาตรฐานการควบคุมภายใน
ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินไปใช้เป็นแนวทางจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยให้ส่งรายงานการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้เก่ียวข้อง 
ทุกปี 

การท่ีหน่วยงานจะจัดวางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ให้มี
ประสิทธิผลและประประสิทธิภาพ เบ้ืองต้นต้องจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดีในองค์กร ทำให้
บุคลากรมีความรับผิดชอบและเข้าใจของเขตอำนาจหน้าที่ของตนเอง และบุคลากรจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเพียงพอ               
ต้องยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ข้อกำหนดด้านจริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต การควบคุมดูแลและการติดตามผลเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานของการควบคุมภายใน ผู้บริหาร
อาจปฏิบัติงานเหล่าน้ีเป็นปกติ สภาพแวดล้อมการควบคุมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงาน
ตามภารกิจ ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า การค วบ คุ ม ภ าย ใน ซึ่ งผู้ บ ริ ห ารขอ งอ ง ค์ ก ร เป็ น ผู้ ก ำห น ด                 
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ถูกต้องเหมาะสม คือ (อุษณา 
ภัทรมนตรี,2544) 

1. ด้ านการดำเนิ น งาน (Operations)วัตถุประสงค์ของการควบ คุมภายในด้ าน              
การดำเนินงาน คือการปฏิบัติงานที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการกำกับการใช้ทรัพยากรทุก
ประเภทที่มีอยู่ คือ คน (Man) เงิน(Money) วัสดุ(Material) เครื่องจักร (Machine) และการจัดการ
(Management) หรือ 5-M ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ได้ผลคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายที่
ผู้บริหารองค์กรกำหนดซ่ึงจะส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรมีรายรับเพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น 
อันจะทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกัน 

2. ด้านรายงานทางการเงิน(Financial Reports)รายงานหรืองบการเงินขององค์กรไม่ว่า
เป็นรายงานที่ใช้ภายในหรือเสนอแก่ส่วนงานบุคคลภายนอก ต้องมีความถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี 
เช่ือถือได้ และทันเวลา เพ่ือเป็นข้อสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสมให้ผู้บริหาร ใช้ประกอบการพิจารณา
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ตัดสินใจทางธุรกิจ ความถูกต้องเช่ือถือได้ดังกล่าวเกิดข้ึนได้จากมาตรการควบคุมภายในที่กำหนด เช่น 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล การป้อนข้อมูล การประมวลผล และการออกรายงาน เป็นต้น 

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย (Compliance with Applicable Laws 
and Regulations)การปฏิบัติงานหรือการดำเนินธุรกิจขององค์กรต้องสอดคล้องหรือเป็นไปตาม
บทบัญญัติหรือข้อกำหนดของกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ โครงการ แผนงาน และมติของ
คณะกรรมการข้อบังคับในเร่ืองต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการผู้กำหนด มีระเบียบวิธีปฏิบัติโดยสอดแทรก
และเน้นจุดควบคุมไว้ด้วย และฝ่ายจัดการจะกำหนดนโยบายในการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติต้อง
ดำเนินการให้สอดคล้องกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหาย 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
จากความหมายของการควบคุมภายในข้างต้น เมื่อนำมาศึกวิเคราะห์การปฏิบัติงาน

สำหรับหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการควบคุมภายในตามแนวทางคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นกำหนดให้มีประสิทธิผล แนวคิดการดำเนินงานที่สำคัญในการสร้างความเช่ือมั่นในการดำเนินงาน 
มีการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์และคำสั่งของผู้บริหาร มีการป้องกันทรัพยากรจาก          
การทุจริต ความเสียหาย การสูญเปล่า การบริหารจัดการที่ผิดพลาด จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งข้อมูลทาง
การเงินและการบริหารที่เช่ือถือได้ ส่งเสริมให้การดำเนินงานตามภารกิจ มีประสิทธิภาพ ประหยัด           
มีประสิทธิผลและบรรลุผลตามเป้าหมาย นำมาสู่แนวทางการปฏิบัติในการควบคุมภายในดังน้ี 
(สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน, 2544:1) 

1. การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกหรือแฝงอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ 
การควบคุมภายในมิใช่เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หน่ึงและมิใช่ผลสุดท้ายของการกระทำแต่เป็น
กระบวนการ(process) ที่ต่อเน่ือง และแทรกหรือแฝงอยู่ (Built in) ในการปฏิบัติงานตามปกติของ
หน่วยรับตรวจฝ่ายบริหารจึงควรนำการควบคุมภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหาร ซึ่งได้แก่การวางแผน(Planning) การดำเนินการ (Executing) และการติดตามผล(Monitoring)  

2. การควบคุมภายในเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรทุกระดับ บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีบทบาท
สำคัญในการทำให้มีการควบคุมภายในเกิดข้ึนในหน่วยรับตรวจ ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัด
ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ วางไกลการควบคุมและการกำหนด
กิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอ่ืนรับผิดชอบการปฏิบัติ              
ตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น  

3. การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนด ถึงแม้ว่าการควบคุมภายในจะออกแบบไว้ดีเพียงใดก็ตามยังมีปัจจัยอ่ืนซึ่งมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การใช้ดุลพินิจผิดพลาด การสมรู้ร่วมคิดกัน การปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ การวางระบบการควบคุมภายในจะต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลประโยชน์ที่
คุ้มค่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้น  

จากแนวคิดดังกล่าวการควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นในองค์กร
เพ่ือให้บรรลุภารกิจอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไม่แยกออกจากระบบงานประจำเสมือนเป็น
ส่วนเดียวกับระบบงานที่ปฏิบัติ  โดยผู้บริหารต้องจัดโครงการสร้างการควบคุมภายในที่ดีเป็นพ้ืนฐานที่
สำคัญของการควบคุมเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์องค์กรทั้งด้านการดำเนินงานและการใช้
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ทรัพยากร ประกอบกับการจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระเป็นส่วนหน่ึงของโครงสร้าง             
การควบคุมภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับ            
การควบคุมภายในขององค์กรเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมเพียงพอที่จะบรรลุภารกิจขององค์กร (เอกสาร
แนะนำการควบคุมใน สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  

 

5. แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
5.1 ตามที่เสาวนีย์ ทับทิม (2541) ได้อธิบายความหมายของงาน การปรับปรุงงานและ

ประโยชน์ของการปรับปรุงงาน รวมถึงวิธีขั้นตอนในการปรับปรุงงานไว้ดังน้ีความหมายของงาน งาน 
(Job) เป็นคำใช้เรียกงานโดยทั่วๆ ไปแต่งานก็ยังมีคำเฉพาะเจาะจงอยู่หลายคำ เช่น 

5.1.1 การปฏิบัติงาน (Operation) ซึ่งได้แก่งาน (Job) อย่างหน่ึงที่เกิดข้ึน ณ ที่ใดที่หน่ึง
และการกระทำได้โดยสมาชิกขององค์การคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียว 

5.1.2  กระบวนการทำงาน (Process) ได้แก่งาน (Operation) มากกว่าหน่ึง มีสถานที่
ปฏิบัติ และคนปฏิบัติมากกว่าหน่ึงแห่งหนึ่งคนขึ้นไป 

5.1.3 การพิจารณา ได้แก่ (Process) การปฏิบัติงานอย่างหน่ึงซึ่งเกี่ยวข้องกับงาน
เอกสาร เช่นการสั่งซื้อของต่าง ๆ การโต้ตอบ กาจัดทำหลักฐานเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 

5.1.4 ในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานราชการหรืองานเอกชน และไม่ว่าองค์การหรือ
หน่วยงานน้ันจะเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน ย่อมจะมีปัญหาเกิดข้ึนอยู่เสมอ แม้จะได้มีการวางแผน          
วางระเบียบปฏิบัติไว้ดีเพียงใด จนถึงกลับมีผู้กล่าวว่า “งานคือปัญหา ปัญหาคืองาน” ปัญหาสำคัญๆ 
ในการปฏิบัติงานที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ ๆ ได้แก่ 

5.1.5 การแบ่งงานไม่เท่าเทียมกัน เช่น คนหน่ึงมีงานทำน้อย อีกคนหน่ึงมีงานทำมาก  
คนหน่ึงทำงานหนักตอนเช้า แต่ตอนบ่ายไม่ได้ทำงานอะไรเลย ส่วนอีกคนหน่ึงตอนเช้าไม่ได้ทำงาน
อะไร แต่ตอนบ่ายทำงานหนักมาก และยังต้องทำนอกเวลาเพื่อเอาค่าล่วงเวลาอีก หรือบางทีคนหน่ึงมี
งานทำหนักอยู่สองสามเดือนในปี หน่ึง ๆ ส่วนเวลาที่เหลืออีก 9 หรือ 10 เดือนเกือบไม่ได้ทำอะไรเลย
นอกจากน้ันยังมีปัญหาการใช้คน ไม่เหมาะสมกับงาน คนไม่พองาน ตลอดจนงานไม่พอคนด้วย เป็นต้น 

5.1.6 มีงานหรือปฏิบัติงานที่ล้าสมัยสิ้นเปลืองเวลาเงินทองค่าใช้จ่ายหรือวัสดุสิ่งของโดย
เปล่าประโยชน์ไม่เป็นไปตามหลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประโยชน์และประหยัด เช่น ทำงานไม่ตรง
ตามเป้าหมายขององค์การ ทำงานที่ไม่จำเป็น หรือเกินความจำเป็น งานอย่างเดียวกัน ทำหลายแห่ง
หลายหน่วยงาน แทนที่จะเอามารวมกันไว้ในที่แห่งเดียวกัน ปริมาณหรือคุณภาพของงานต่ำ 

5.1.7 งานไม่เดินไปตามกระบวนการ งานคงค้าง งานช้า งานหยุดชะงัก ไม่เป็นไปตาม
กำหนดเวลา 

5.1.8  งานมิวิธีปฏิบัติที่ยุ่งยากและซับซ้อน กระบวนการทำงานเข้าใจยาก ทำให้งานน่า
เบ่ือแบบฟอร์มและรายงานมีมากเกินไป บางครั้งก็ไม่มีประโยชน์ แต่ก็ยังต้องทำอยู่ 

5.1.9 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ หรือมีแต่ชำรุด หรือล้าสมัย 
5.2 ความหมายของการปรับปรุงงาน 

Work Simplification ได้วิวัฒนาการมาจากผลงานของผู้ให้กำเนิดการบริหารงานแบบ
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) หลายคนรวมทั้ ง Frederick W.Taylor ด้วย  (Taylor            
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ได้เขียน หนังสือเล่มหน่ึงช่ือ (Scientific Management เมื่อปี ค.ศ. 1947) แต่บุคคลที่สมควรระบุช่ือ
เป็น อัน ดับแรกได้แ ก่  Allen H. Mogensen ซึ่ ง เป็ นผู้ ที่ จั ด ให้มี ก ารประชุมที่ เรียก ว่า  Work 
Simplification Conference ขึ้นที่ Leak Placid นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ภาคฤดูร้อนทุกปีจนในปี 
ค.ศ. 1937 จึงได้มีการยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการประชุมของ Allen H. Mogensen กลายเป็นสถาบัน 
และทำให้วิชานี้ก้าวหน้าต้ังแต่ครั้งน้ันเป็นต้นมา 

Allen H. Mogensen เป็นช่าง และบรรณาธิการของหนังสือ Factor Magazine โดย
เขาเป็นผู้ที่มีความสนใจต่อเทคนิคการศึกษาเวลา และการเคลื่อนไหว (The time and Motion 
Study Technique) ของ Frank B. Gilbreth และ  Dr.Lillian M.Grlbreth (ทั้ งสองท่ าน น้ี เขียน
หนังสือเล่มหน่ึงช่ือ Applier Motion Study  เมื่อปี ค.ศ. 1917 ซึ่งต่อมา Frank B. Gilbreth ได้รับยก
ย่องว่าเป็นบิดา แห่ง Motion Study คือการศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายในการทำงานและยัง
ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่ง Work Simplification สมัยใหม่ด้วย หลังจากที่ Mogensen ได้รับคำ
สัมภาษณ์จาก Dr.Lillian M.Grlbreth เขาได้ตัดสินใจท่ีจะใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไวของ 
Gilbreth ซึ่เรียกว่า Glibreth Techniques of Motion Study เป็นหลักในการพิจารณาให้คำปรึกษา 
ต่อจากน้ันเขาได้นำหลักการต่าง ๆ เก่ียวกับการศึกษาการเคลื่อนไหวไปใช้และนำไปจัดหลักการน้ันใหม่ 
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารงานและสมาชิกขององค์การเข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งน้ีโดยการสนับสนุนของ Dr.Gilbreth 
น้ันเองเขาพยายามใช้เทคนิคหรือวิธีการต่าง ๆ ทีจะทำให้บุคคลท้ัง 2 ประเภทเข้าใจ เช่นการแสดงให้ดู 
โดยการพิสูจน์เพ่ือให้เช่ือและโดยการปรึกษาซึ่งปรากฏว่าวิธีหลังคือวิธีการปรึกษาหารือ (Consulting) 
เป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุด เขาเช่ือว่าการให้คำปรึกษาหารือจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดก็ เพราะวิธีน้ีให้
ประโยชน์นานกว่าวิธีอ่ืน ๆ ในที่สุดวิธีการของเขาได้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปและได้ช่ือว่า Consultative 
Approach  

5.3 วิธีการ.และขั้นตอนของการปรับปรุงงาน 
วิธีการที่จะแก้ไขปรับปรุงงานน้ันมีอยู่หลายวิธีด้วยกันคือ การปรับปรุงงานตามหลักวิชา 

Work Simplification การปรับปรุงงานดังกล่าวน้ียึดถือ และเป็นส่วนหน่ึงของการทำงานหรือ           
การบริหารงานตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ซึ่งกำหนดมาจากแนวคิดและ
ผลงานของ Frederick W.Taylor ได้รับการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้วิวัฒนาการตลอดมาและ
แพร่หลายทั่วไป การปรับปรุงงานหรือวิธีการทำงานได้ทำกันอย่างมีระบบระเบียบ มีการศึกษา
วิเคราะห์ อย่างละเอียดถี่ถ้วนมีกฎเกณฑ์มีขั้นตอน มีวิธีการมีเทคนิคมีเครื่องมือในการปรับปรุงงาน
มากมายหลายชนิดมีการใช้หลักวิทยาศาสตร์ วิทยาการสมัยใหม่ มีการทดลอง มีการพิสูจน์และอ่ืน ๆ
ทำให้งานหรือวิธีการทำงานแบบวิทยาศาสตร์มากข้ึน ทำให้มนุษย์มีความสุขความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยขึ้น การปรับปรุงงานตามวิธีการที่กล่าวมานี้เรียก Work Sinplification 

5.4 ประโยชน์โดยทั่วไปของการปรับปรุงงาน 
Work Simplification เป็นเร่ืองของการหาวิธีการทำงานที่ง่ายกว่า เร็วกว่า และถูกกว่า 

ซึ่งประโยชน์ที่องค์การธุรกิจจะได้รับจาก Work Simplification มีอย่างมหาศาล เช่น ค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ 
จะลดน้อยลง ซึ่งจะเป็นผลทำให้มีกำไรมากข้ึนและประโยชน์ที่ได้จากวิธีการทำงานที่ดีกว่าน้ีมิได้ดีอยู่
เพียงกำไรเท่าน้ัน ประโยชน์จึงตกไปถึงผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา ประชาชนผู้ติดต่อรับ
บริการ และสังคมโดยทั่วไปด้วย ประโยชน์ดังกล่าวเป็นประโยชน์ทางวัตถุเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

46 

 

อ่ืน ๆ โดยการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงาน และความสามารถในด้านการสร้างสรรค์ที่ได้นำเอาไปใช้
อย่างเต็มที่แล้วประโยชน์ในด้านวัตถุจะมีเพียงเล็กน้อย  ปัญหาการปฏิบัติงานที่ไม่เก่ียวกับปัญหา
ทางด้านวัตถุ เช่นปัญหาที่เก่ียวกับคุณค่าเบ้ืองต้นของสมาชิกในองค์การ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า เป็น
ส่วนที่มีความสำคัญอย่างย่ิงส่วนหน่ึง ซึ่งองค์การหรือหน่วยงานทุกแห่งควรจะได้สร้างขึ้นและถ้าเมื่อใด
ที่องค์การหรือหน่วยงานได้มีการยอมรับคุณค่าเบ้ืองต้นของสมาชิกในองค์การและนำไปใช้กับวิธีการ
ทำงานต่าง ๆ แล้ว ประโยชน์มากมายทางด้านวัตถุที่เพ่ิมขึ้นจะต้องตามมาอย่างแน่นอน 

 

5.5 สัญลักษณ์ใช้ในการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สัญลักษณ์ คำอธิบาย 
 แสดงจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดกระบวนงาน
 แสดงงานแต่ละขั้นตอนในแต่ละช่องสี่เหลี่ยมควรมีคำอธิบาย ๆ ว่าเน้ือ

งานคืออะไร
 แสดงจุดตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่
 เป็นตัวเช่ือมต่องานของกระบวนงานหน่ึงไปยังงานอีกกระบวนงานหนึ่ง 
 ผลลัพธ์ในรูปของลายลักษณ์อักษร
 

5.6 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
สุขุมาลย์  รื่อสุคนธ์ (2550 : (1) ) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

งานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ พนักงานการเงิน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี และกลุ่มบุคคล
ผู้มาติดต่องานการเงิน ผลการศึกษาพบว่าความเพียงพอของปัจจัยสนับสนุนการทำงานด้านเจ้าหน้าที่ 
บุคลากร ผู้นำและนโยบายมีความพอใจในระดับสูง แต่ปัจจัยด้านงบประมาณและด้านขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ในส่วนของผู้รับบริการมีข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงคุณภาพ             
การให้บริการ ด้านบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติงาน ควรย้ิมแย้ม สุภาพ มีความเต็มใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์ 
ความกระตือรือร้นในการให้บริการ และควรเพ่ิมป้ายตลอดจนคำแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานแก่
ผู้รับบริการ  จากผลการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  จึงควรสนับสนุน
งบประมาณและปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ดีย่ิงขึ้น 

จารุวรรณ  ภู่ช้าง (2552 : - )  ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
และเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการจากงานคลังและพัสดุคณะศึกษาศาสตร์ พบปัญหาที่มีค่าเฉลี่ย
อันดับสูง ด้านขั้นตอนการให้บริการหลายขั้นตอนมีความยุ่งยากและซับซ้อน ด้านเงินยืมทดรองราชการ
มีการตรวจเอกสาร ด้านการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านการเบิกเงินรายได้ ตรวจสอบเอกสาร มี
ข้อเสนอและแนวทางแก้ไข ควรมีการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นแล้ว
จัดทำคู่มือระเบียบวิธีปฏิบัติและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้ เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ได้ศึกษา ให้เร่งรัดการอนุมัติเบิกจ่าย และการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าย่ิงข้ึน 
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วนิดา ปอน้อย  (2552 : - ) การศึกษาความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับทางด้านการเงินและพัสดุ เป็นการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย และการจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจาก
ผู้บริหารให้ข้อมูลสำคัญ ผลการศึกษาพบว่า ความเสี่ยงด้านกฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับพบว่ามีขั้นตอน
ยุ่งยากซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจ ตีความได้หลากหลาย และล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาพงาน
ปัจจุบัน มีความเสี่ยงในระดับสูงด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีมากมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานระดับ
ปานกลาง  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  ขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้ผู้เก่ียวข้องเข้าใจได้ ในระเบียบที่ใช้ปฏิบัติงาน เป็นความเสี่ยงในระดับมาก ด้านผู้รับบริการมีทัศนคติ
เชิงลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทางการเงินมีความเสียงระดับมาก และมีเจตนคติที่จะปฏิบัติไม่เป็นไป
ตามระเบียบ ความเสียงระดับปานกลาง โดยมีแนวทางเสนอเพื่อแก้ไขความเสี่ยงที่พบ ดังนี้ ควรแต่งต้ัง
คณะทำงานเพื่อทบทวนและแก้ไขระเบียบด้านการเงินและพัสดุให้สอดคล้องกับสภาพการทำงานใน
ปัจจุบัน  ควรมีการจัดทำฐานข้อมูล กฎ ระเบียบ อย่างเป็นระบบและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ และควรสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ           
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
คลัง และผู้รับบริการ 

ว่าที่ร้อยตรีจิรวัฒน์  ลือชัย (2554 : - )  อิทธิพลขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่อความรู้
และการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานเพ่ือลดความสูญเปล่า กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่อง
แก้วไทย จำกัด(มหาชน)  โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จากพนักงานของบริษัท พบว่า ความรู้ของ
ผู้ปฏิบัติงานมีผลต่อการปรับปรุงงานเพ่ือลดความสูญเปล่าอยู่ในระดับสูงโดยการจัดโครงการจัดการ
ความรู้ให้ผู้ปฏิบัติงานจะมีผลต่อการลดความสูญเปล่าที่เกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วม
ของบุคลากรที่มีต่อการปรับปรุงงานเพ่ือลดความสูญเปล่าในภาพรวมโดยจัดองค์การมีรูปแบบวิธีการ
คิดอย่างเป็นระบบและบุคลากรในองค์การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมจะทำให้เกิดองค์การ
แห่งการเรียนรู้จนนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และการให้ความรู้แก่
บุคลากรในองค์กร เก่ียวกับการปรับปรุงงานเพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต อย่างต่อเน่ือง
และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งมีอิทธิพลต่อระดับความรู้เกี่ยวกับ          
การปรับปรุงงาน เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับเจตคติต่อ
การลดต้นทุนการผลิตของบริษัท 

 

 

เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย 
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วน

ราชการ และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
3. ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม

ระหว่างประเทศ 
4. ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกเงินค่าตอบแทนนักเรียน  นักศึกษา  ที่ช่วยปฏิบัติงาน

ราชการ 
7. ระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่

หักค่าธรรมเนียมการสอบ 
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่หักค่าธรรมเนียมการสอบ 
9. ระเบียบกระทรวงการคลัง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ  
10. ระเบียบกระทรวงการคลัง การทำประกันภัยทรัพย์สินของรัฐ  
11. ระเบียบกระทรวงการคลัง การติดต้ังและการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ 
12. ระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้าง 
13. ระเบียบกระทรวงการคลัง เบ้ียประชุมกรรมการ 
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเบ้ียประชุมกรรมการ 
15. ระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ สอนเกินภาระงาน 
16. ประกาศ แนวปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ 

สอนเกินภาระงาน 
17.ระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าใช้จ่ายรับรองแขกชาวต่างประเทศ 
18.ระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
19. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนการวิจัย 
20. ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ค่าตอบแทนการสอน ค่านิเทศ                

ค่ากรรมการและผู้ประสานงานจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ 
21. แนวคิดขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการปฏิบัติงาน 
22. แนวคิดการจัดทำขั้นตอนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน 




