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รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจ่าย 

ส านักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
 

หน่วยรับตรวจ 

กองคลัง 
 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

 1. เพ่ือประเมินและสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของแต่ละหน่วยที่ท าการเบิกจ่าย ประจ าปี 
งบประมาณ 2558 
 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักการตรวจสอบภายใน 5 ด้าน โดย การตรวจใบส าคัญ
มุ่งเน้น 

1.1 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (Compliance Audit) เพ่ือประเมินการปฏิบัติงานต่างๆ 
ของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามข้อก าหนดทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
นโยบาย มาตรฐาน ค าสั่ง แผนงาน และข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

2. เรื่องท่ีท าการตรวจสอบ 
2.1 การติดตามผลการปฏิบัติตาม กฎหมายระเบียบข้อบังคับ และ ข้อเสนอแนะ   

3. ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ    
          3.1 ตรวจใบส าคัญท่ีเบิกจ่ายผ่านกองคลัง ช่วง เดือน มกราคม – มิถุนายน 2558 โดยมอบหมายให้แต่ละ
ทีมงาน ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย พร้อมรายงานผลการตรวจสอบ และมอบหมายให้ทีม 2 เป็นผู้สรุปรายงาน
เสนอผู้อ านวยการส านักงานตรวจสอบภายใน  ส าหรับเดือน เมษายน 2558 ได้เลือกตรวจใบส าคัญ ส าหรับการ
จ่ายเงินวันที่  2, 9, 23, 30 เมษายน 2558  

ระยะเวลาการตรวจสอบ 

 วันที่  1- 30 พฤศจิกายน 2558    
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สรุปการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ของกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ส าหรับการจ่ายเงินวันที่ 2, 9, 23, 30 เมษายน 2558  มีข้อตรวจพบเป็นข้อสังเกต ดังนี้ 

 
ล าดับ ข้อตรวจพบ จ านวน 

รายการ 
จ านวน 

หน่วยรับตรวจ 
1 เบิกจ่ายเงิน โดยไม่มีระเบียบรองรับ     

1.1 เบิกค่าวัสดุเครื่องแต่งกายในการจัดกิจกรรม 4 3 
1.2 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร 2 2 
1.3 ค่าช่อดอกไม้ หรือกระเช้าของขวัญ เนื่องในวันปีใหม่ หรือแสดงความยินดี 1 1 
1.4 ค่าบัตรอวยพรปีใหม่ 1 1 
1.5 ค่าจัดกิจกรรมปีใหม ่ 3 2 
1.6 ค่าจัดกิจกรรมปีใหม่ และไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเอกสารจากกองคลังเพ่ือ

ขออนุมัติเบิกจ่าย แต่ผ่านการตรวจโดยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งไม่ได้
รับค าสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน จึงไม่สามารถตรวจสอบเอกสาร
เบิกจ่ายเพ่ือขออนุมัติได้ 

1 1 

1.7 ค่าถวายปัจจัยสงฆ์ 1 1 
1.8 ค่าถ้วยรางวัลกีฬา 1 1 
2 เบิกจ่ายเงินสูงกว่าใบเสร็จรับเงิน   

2.1 หน่วยงานจ่ายเงินสูงกว่าใบเสร็จรับเงิน เนื่องจากยอดรวมของใบเสร็จรับเงิน
จากผู้ขายค านวณผิด 

1 1 

2.2 หน่วยงานเบิกจ่ายสูงกว่าใบส าคัญรับเงิน 1 1 
3 ตรวจรับก่อนวันส่งของ   

3.1 หน่วยงานตรวจรับก่อนวันที่ในใบส่งของ เป็นการตรวจรับก่อนมีการส่งของ 2 2 
4 การจ่ายเงิน กรณียอดเงินถึงเกณฑ์ไม่หัก ภาษี ณ ที่จ่าย     

4.1 กรณีรายการจ่ายที่ยอดเงินถึงเกณฑ์ที่สรรพากรก าหนด กรณียืมเงินทดรอง
จ่ายและมีข้อตกลง  

14 10 

5 ไม่ท าการจ่ายตรงให้ผู้มีสิทธิ์     
5.1 การจ่ายเงินทุนให้นักศึกษา   5 1  
5.2 ส่วนราชการเดียวกันควรโอนจ่ายตรง 1 1 
6 การเบิกจ่ายกรณีเงินตราต่างประเทศ อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนไม่ถูกต้องตามระเบียบ 

6.1 ค่าแปลเอกสารภาษาอังกฤษ 1 1 
6.2 ค่าเดินทางไปราชการ 12 9 
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ล าดับ ข้อตรวจพบ จ านวน 
รายการ 

จ านวน 
หน่วยรับตรวจ 

7  มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง     
7.1 มีการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์โดยแบ่งซื้อครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท 

ท าข้อตกลงวันเดียวกันหรือใกล้เคียงกันและส่งของวันเดียวกัน  
4 2 

8 ใช้ใบส าคัญรับเงิน/บิลเงินสดด้วยวงเงินสูง  
8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  6 6 
8.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และไม่ระบุที่อยู่/เบอร์โทร ของผู้จ าหน่าย 9 7 
8.2 ค่าวัสดุ 2 2 
9 เอกสารแนบผิดชุด   

9.1 เอกสารเบิกจ่าย กับใบตรวจรับ เป็นคนละรายการ และคนละราคา คือ 
ใบส าคัญรับเงิน ระบุว่าซื้อต าราภาษาต่างประเทศ ราคา 2,470.00 บาท แต่
ใบตรวจรับพัสดุ เป็นการตรวจรับการถ่ายเอกสาร ราคา 62,837.20 บาท 

1 1 

9.2 แนบใบสั่งจ่ายผิด คือ เลขU และ F ที่ระบุในใบสั่งจ่ายไม่ตรงกับชุดเอกสารที่
แนบมา 

1 1 

10 กรณีเดินทางไปราชการต่างประเทศ   
10.1 เบิกค่าที่พักโดยใช้ใบเสร็จรับเงิน ตามแนวปฏิบัติของเงินรายได้ มข อนุโลม

ให้ใช้ได้แต่ต้องมี บก 111 รับรองการจ่ายเงินประกอบ 
1 1 

11 กรณีนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ประกอบการ   
11.1 ค่าตกแต่งดอกไม้ 1 1 
11.2 ค่าจัดขบวนพาเหรด ค่าแต่งหน้า แต่งตัว 1 1 
12 กรณีผู้ประกอบการเป็นนิติบุคคล แต่ใช้ใบส าคัญรับเงิน   

12.1 ใช้ใบส าคัญรับเงนิ เป็นเอกสารเบิกจ่ายค่าจ้าง หจก.เวอร์จินการท่องเที่ยว  1 1 
13 กรณีการจัดกิจกรรมหรือการประชุม   

13.1 การเบิกค่าใช้จ่าย โดยที่ไม่มีวาระการประชุม  6 4 
13.2 การเบิกลงทะเบียน โดยที่ไม่มีรายละเอียดโครงการที่เข้าร่วมอบรม 1 1 
13.3 การเบิกค่าอาหาร โดยใช้บิลเงินสด ไม่ระบุโครงการ วันที่จัดกิจกรรม จึงไม่

สามารถระบุได้ว่าค่าอาหารที่จัดไปเป็นของโครงการใด 
6 5 

14 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน   
14.1 การเบิกค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง แต่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 1 
14.2 การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ไม่มีก าหนดการแนบ  1 1 
14.3 การเบิกคา่ตอบแทนวิทยากร ไม่มีก าหนดการแนบ และไม่มีหัวข้อบรรยาย 1 1 



รายงานผลการตรวจสอบการเบิกจา่ย จากกองคลัง เดือน เมษายน 2558 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558                  หนา้ 4 จาก 7  
 

 

ล าดับ ข้อตรวจพบ จ านวน 
รายการ 

จ านวน 
หน่วยรับตรวจ 

14.4 การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร ไม่มีหนังสือเชิญ 1 1 
15 กรณีเดินทางไปราชการในประเทศ   

15.1 เอกสารเบิกจ่ายค่าที่พัก ไม่ระบุรายละเอียด ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก ไม่
ระบุจ านวนห้องพัก ท าให้ไม่ทราบราคาที่พัก/คืน จึงไม่สามารถตรวจสอบได้
ว่าเบิกค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่ระเบียบก าหนดหรือไม่ (จ านวน 15,170 บาท) 

1 1 

15.2 ไม่ระบุวันสิ้นสุดการเดินทาง จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีการเบิกจ่ายค่า
เบี้ยเลี้ยงถูกต้องหรือไม่ 

1 1 

15.3 อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าท่ีพักต่อห้องของอาจารย์และนักศึกษาต่างกัน และ
ใช้ใบส าคัญรับเงิน พร้อมแนบหลักฐานส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับเงินแทน 

1 1 

15.4 เบิกจ่ายค่าเดินทางเกินสิทธิ์ คือ เดินทางด้วยเครื่องบิน 1 1 
15.5 ไมมี่หนังสือขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน 3 2 
15.6 ไม่สามารถเดินทางกลับจากราชการในวันที่ขออนุมัติได้ โดยไม่ระบุสาเหตุ

ของการเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการยกเลิกตั๋วเครื่องบิน และเดินทางกลับโดยการ
เบิกค่าน้ ามันรถ ซึ่งการเดินทางไปราชการไม่ได้ระบุขอใช้รถยนต์ในการ
เดินทาง 

1 1 

15.7 การขออนุมัติเดินทางไปราชการไม่ครอบถึงวันที่เบิกจ่ายตามแบบ8708 ต้อง
คืนส่วนที่เบิกเกินวันที่ขอไปราชการ 

1 1 

16 กรณีเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   
16.1 ไม่มีรายชื่อผู้ที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่ระบุในหนังสือขออนุมัติ

ปฏิบัติงานอกเวลาราชการปกติ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เบิกจ่ายเงิน
เป็นตามที่ขออนุมัติปฏิบัติงานหรือไม่ 

2 2 

17 กรณีจ้างนักศึกษาช่วยงาน   
17.1 จ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน โดยจ้างเหมา 2 อัตรา เดือนละ 10,000 และ 1 

อัตรา เดือนละ 4,000 บาท 
2 2 

17.2 ใช้หลักฐานแบบฟอร์มเพ่ือเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้นักศึกษาไม่ถูกต้อง และใช้
อัตราวันละ 240 บาท 

1 1 

18 การจ้างเหมารถ   
18.1 จ้างเหมารถรับจ้างส่วนบุคคลไม่ได้จดทะเบียนสาธารณะ ไม่มีใบขับขี่รถ

สาธารณะ 
1 1 
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หน่วยงานที่เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  ที่ท าการตรวจสอบ สรุปผลการ
ตรวจสอบเดือน เมษายน 2558 มีปริมาณรายการเบิกจ่าย ที่ตรวจสอบทั้งสิ้น มีดังนี ้ 

จ านวนรายการที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                                             3,039      รายการ 
จ านวนเงินที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                                       264,270,929.30   บาท 
จ านวนรายการที่มีข้อทักท้วงท้ังสิ้น                                              107 รายการ 
จ านวนหน่วยงานที่ตรวจสอบทั้งสิ้น                         65        หน่วยงาน 
จ านวนหน่วยงานที่ พบข้อผิดพลาดทั้งสิ้น ตามท่ีตรวจพบ    31 หน่วยงาน 
ร้อยละของหน่วยงานที่พบข้อผิดพลาด            47.69  

  

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือระเบียบในการเบิกจ่าย ในรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีระเบียบ
รองรับ และให้เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการเงินรายได้มหาวิทยาลัยตามระเบียบเงินรายได้ ข้อ 10 และ 
25 หากไม่ได้รับอนุมัตติ้องเรียกคืนเงิน ส าหรับรายการเบิกจ่ายที่ยังไม่มีระเบียบรองรับ 

2. ให้เรียกเงินคืน กรณีเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกินหลักฐานการเบิกจ่ายหรือเกินใบเสร็จรับเงินที่ใช้ประกอบ 
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุก่อนวันที่มีการส่งของ เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่ปรับปรุง ข้อ 71 โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้
รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

4. การหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราร้อยละ 1  ส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมิน มาตรา 40 (1) (2) ต้อง
ค านวณภาษีเงินได้เสมือนการจ่ายเงินเดือนทั้งปี หารด้วย 12 แล้วจ่ายให้กับผู้มีเงินได้ตามมาตรา และการจ่ายเงิน
ได้พึงประเมิน มาตรา 40 (5) (6) (7) หรือ (8) ให้กับผู้รับรายหนึ่งๆ มีจ านวนทั้งสิ้นตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปของ
ยอดเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 50 (4) แห่งประมวลรัษฎากร และการจ่ายเงินได้ส าหรับเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปตามมาตรา 69 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร พร้อมน าส่งกรมสรรพากรภายใน 7 วันนับแต่วันที่จ่ายเงิน 

5. การจ่ายค่าใช้จ่ายที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้ท าการจ่ายตรงควรก ากับให้มีการปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ดี 

6. การเบิกค่าใช้จ่ายที่เป็นอัตราต่างประเทศ ทั้งกรณียืมเงินยืมทดรองจ่ายและไม่ได้ยืมเงินยืมทดรองจ่าย 
หากมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้น าหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใช้
ประกอบการเบิกจ่าย เมื่อมีเงินเหลือจ่ายกลับมาให้ใช้อัตราที่ได้แลกเปลี่ยนเงินตรากับธนาคาร หากไม่มีหลักฐาน
ต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย 1 วันท าการก่อนออกเดินทาง เมื่อมีเงินเหลือจ่ายกลับมาให้
ใช้อัตรา 1 วันท าการ หลังเดินทางกลับจากการปฏิบัติราชการ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว13 
ลงวันที่ 4 กพ.46 เรื่องหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพ่ือใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ 

7. การแบ่งซื้อแบ่งจ้างพัสดุมิอาจท าได้ เนื่องจากเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 22 วรรคสอง ดังนั้นหน่วยงานจะต้องก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบโดย
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เคร่งครัด เพราะการแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อ/จ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วงเงินต่ ากว่าที่ก าหนดโดยวิธี
หนึ่งหรือเพ่ือให้อ านาจสั่งซื้อ/สั่งจ้างเปลี่ยนไปจะกระท ามิได้ หากการแบ่งซื้อแบ่งจ้างของหน่วยงานเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ และเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการโดยจงใจ ผู้กระท าผิดต้องโทษปรับทางปกครอง
ชั้นที่ 4 คือ ปรับเท่ากับเงินเดือนตั้งแต่ 9-12 เดือน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 ดังนั้นควรตรวจสอบเรื่องนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญ และเนื่องจากปัจจุบันได้
ขยายวงเงินในการท าข้อตกลงเพ่ิมขึ้นเป็น 500,000 บาท และควรทบทวนหรือแจ้งแนวปฏิบัติกรณีการอนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกินอ านาจผู้บริหารระดับคณะหน่วยงานอนุมัติ (ตามค าสั่งมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับการพัสดุ ที่ 1085/52 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552) 

8. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการจัดกิจกรรมหรือการประชุม ต้องระบุรายละเอียดชื่อโครงการ หรือ
กิจกรรม วัน เวลาที่จัดกิจกรรม และควรใช้ใบส าคัญในกรณีที่ร้านค้าไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้ได้เท่านั้น 
ทั้งนี้ใบส าคัญรับเงินควรใช้แทนการจ่ายเงินไม่ควรเกิน 1,000 บาท ตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในใบส าคัญรับเงินต้องระบุชื่อ, ที่ตั้งร้านและเบอร์โทรร้านอาหารด้วย 

9. เอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่มีการแนบผิดชุด ควรมีการก ากับ และตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์
ของหลักฐานก่อนการเบิกจ่าย เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้อีก 

10. เอกสารเบิกจ่ายโครงการ ต้องแนบโครงการที่ได้รับอนุมัติประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง  เพ่ือสามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการได้ 

11. การใช้บริการโดยผ่านเว็ปไซต์อะโกด้า (Agoda) เช่น การซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เพ่ือเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศ โดยใบเสร็จรับเงินจากเว็ปไซต์อะโกด้า (Agoda) ไม่สามารถน ามาเบิกจ่ายได้ 
เนื่องจาก การจองที่พักผ่านอะโกด้า (Agoda) ซึ่งอะโกด้าไม่ใช่โรงแรม เป็นเพียงตัวแทนจ าหน่าย ส่งผลให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายได้ แต่หากมีเหตุผลและความจ าเป็นว่าต้องจองผ่านอะโกด้าเนื่องจากโรงแรมแห่งนี้ต้องจองผ่าน 
อะโกด้า ไม่รับจองกับลูกค้าโดยตรง ก็ให้ขออนุมัติต่ออธิการบดี 

12. การจ้างงาน จากผู้ไม่มีอาชีพ โดยจ้างนักศึกษา ซ่ึงที่ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเป็นผู้มีอาชีพโดยตรง หน่วยงานควร
พิจารณาจ้างงานจากผู้มีอาชีพโดยตรง และก ากับดูแลการจ้างงานจากผู้มีอาชีพ ซึ่งการจ้างงานนักศึกษา อาจส่อ
เจตนาที่ไม่มีการว่าจ้างจริง แต่ให้นักศึกษาเป็นผู้ลงชื่อให้ในใบส าคัญรับเงินแทน 

13. การว่าจ้างนิติบุคคล โดยส่วนใหญ่นิติบุคคล สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ หน่วยงานควรเรียก
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับจ้าง ไม่ควรใช้ใบส าคัญรับเงินหรือบิลเงินสด 

14. เจ้าหน้าที่พัสดุเบิกจ่ายค่าตรวจการจ้าง ซึ่งขัดต่อ หนังสือ กระทรวงการคลัง 0406/ว132 ลว.25 พ.ย.
57 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ข้อ 2.2 ซึ่งคณะกรรมการที่แต่งตั้งและเบิกจ่ายค่าเบี้ย
ประชุมได้ต้องไม่มีคุณลักษณะท าหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุของหน่วยงาน 

15. การชี้แจงสาเหตุความจ าเป็นที่ไม่สามารถเดินทางไปหรือกลับจากราชการตามก าหนดการที่ระบุไว้ใน
หนังสือขอเดินทางไปราชการ ต้องระบุสาเหตุความจ าเป็นซึ่งเป็นเหตุจากราชการเท่านั้น ตามหนังสือ กค.0409.7/
ว40842 ลว.31ธ.ค.2546 เรื่องการเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋วเครื่องบินและรถไฟ หากไม่เป็นเหตุเพราะ
ราชการ ต้องเรียกคืนเงินที่ขอเบิก 
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16. กรณีเดินทางไปราชการภายในประเทศ ได้ระบุเหตุผลและความจ าเป็นในการเดินทางโดยเครื่องบิน 
“เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง” เป็นเหตุผลที่ถือเป็นกิจส่วนตัว ตามหนังสือ ศธ0514.1.4/2506 ลว.18 ก.ค.55 
(กองคลัง) ไม่มีสิทธิ์เบิกจ่าย ต้องคืนเงินที่ขอเบิก 

17. การเขียนรายงานการเดินทางควรระบุเวลาเริ่มเดินทางออกจากที่พักหรือที่ท างานและเวลาที่กลับถึงที่
พักหรือที่ท างานทุกครั้ง เพื่อสามารถค านวณระยะเวลาในการคิดอัตราการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง 

18. เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดท าเอกสารเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายโดยไม่ได้ลงชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ขออนุมัติเพ่ือ
ปฏิบัติงานนอกเวลา ควรตรวจสอบและท าบันทึกชี้แจง เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญ 

19. การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารให้นักศึกษาอาจจัดท าเป็นใบส าคับรับเงินพร้อมส าเนาบัตรนักศึกษาในอัตรา
ที่เหมาะสม ทั้งนี้อาจท าหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารให้นักศึกษาจากผู้บริหาร ทั้งนี้ ควรใช้อัตราเบิก
จ่ายเงินตามประกาศ มข.1267/2558 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินโครงการหรือกิจกรรมองค์การนักศึกษา ลว. 
11 มิ.ย.2558 

20. การจ้างเหมารถ ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพในการนั้นโดยตรง ต้องมีส าเนาคู่มือจดทะเบียนรถ จด
ทะเบียนรถเป็นประเภทรถรับจ้างประเภทสาธารณะ และส าเนาใบขับขี่พนักงานขับรถเป็นใบขับขี่ประเภทรถ
รับจ้างสาธารณะหรือรถทุกประเภทจากกรมการขนส่งทางบก 


