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คํานํา 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด�านกีฬาและนันทนาการ องค�การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก!น มี
ข้ันตอนและกระบวนการในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข�องกับกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ ประกาศต!างๆ ต้ังแต!ข้ันตอน
การเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม  การวางแผนจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรม การจัดเตรียม
เอกสารเบิกจ!าย การตรวจสอบเอกสารเบิกจ!าย ดังนั้น เพ่ือให�การเบิกจ!ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรด�านกีฬาและ
นันทนาการ องค�การนักศึกษา เป.นไปด�วยความเรียบร�อย มีประสิทธิภาพถูกต�องครบถ�วน โปร!งใส เชื่อถือได� 
และรวดเร็วในการเบิกจ!าย และบังเกิดผลประโยชน�ต!อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแก!น 
ผู�จัดทําจึงได�รวบรวมข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน โดยเริ่มต้ังแต!การรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
สาระสําคัญ หลักเกณฑ�และวิธีการคํานวณและแนวปฏิบัติต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง รวมไปถึงหลักฐานประกอบการ
เบิกจ!าย เทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารเบิกจ!าย วิธีการและข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ!าย 
เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานด�านการเงิน ด�านวิชาการศึกษา นักศึกษาท่ีเก่ียวข�องและผู�ท่ีสนใจท่ัวไป ทราบถึงข้ันตอน
และกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน รวมท้ังกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข�อง ในการจัดทําเอกสารการเบิกจ!าย และ
เพ่ือให�ผู�ปฏิบัติงานใช�เป.นแนวทางในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานแทนกันได� เป.นมาตรฐานเดียวกัน และ
สามารถศึกษาข�อมูลได�โดยง!าย 

ผู�จัดทําหวังเป.นอย!างยิ่งว!าคู!มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเอกสารเบิกจ!ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด�านกีฬาและนันทนาการ องค�การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก!นฉบับนี้ จะเป.นประโยชน�ต!อมหาวิทยาลัย 
คณาจารย� เจ�าหน�าท่ี และนักศึกษาท่ีเก่ียวข�องให�สามารถพัฒนากระบวนการทํางานให�มีประสิทธิภาพ และ
ขอขอบคุณผู�ให�ความช!วยเหลือแนะนําการจัดทําคู!มือเล!มนี้ ให�สําเร็จเรียบร�อยด�วยดี หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ียัง
บกพร!อง ผู�จัดทําขอน�อมรับและจะนําไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต!อไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญ 
เพ่ือให	การพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก�น ท่ีมุ�งส�งเสริมศักยภาพให	นักศึกษาเป#นผู	ท่ี

ประกอบด	วย วิทยา จริยา ป*ญญา เป#นบัณฑิตท่ีพึงประสงค0ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให	การเข	าร�วมกิจกรรม
การเรียนรู	แบบบูรณาการของนักศึกษา เป#นไปด	วยความเรียบร	อยและมีประสิทธิภาพสอดคล	องกับหลักสูตร
การจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก�น จึงได	มีการกําหนดการเข	าร�วมกิจกรรมการ
เรียนรู	แบบบูรณาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือให	การจัดการศึกษามีความครอบคลุมในการ
ผลิตบัณฑิตให	มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค0ให	ครบ 5 ด	าน อันประกอบด	วย ด	านวิชาการ ด	านบําเพ็ญประโยชน0 
ด	านคุณธรรมจริยธรรม ด	านศิลปวัฒนธรรม และด	านกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมท้ัง 5 ด	านนี้มุ�งเน	นพัฒนา
นักศึกษาให	มีคุณภาพ สามารถนําองค0ความรู	และประสบการณ0ท่ีได	รับจากเป#นผู	ดําเนินการจัด ผู	เข	าร�วม
กิจกรรม/โครงการไปใช	ให	เกิดประโยชน0แก�ตนเอง สังคม และประเทศชาติ  

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด	านกีฬาและนันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
จะต	องมีข้ันตอนและกระบวนการการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข	องกับกฎ ระเบียบ ข	อบังคับ ประกาศอ่ืน ๆ ดังนั้น 
เพ่ือให	การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด	านกีฬาและนันทนาการ องค0การนักศึกษา เป#นไปด	วยความเรียบร	อย   
มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลประโยชน0ต�อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา นั้น มหาวิทยาลัยจะต	องจัดมีระบบให	
คําแนะนําและคําปรึกษา พร	อมท้ังเอ้ืออํานวยความสะดวกให	แก�ผู	ปฏิบัติงานด	านกิจกรรมของนักศึกษา ท้ังนี้ 
นักศึกษาและผู	ปฏิบัติงานท่ีได	รับผิดชอบและทําหน	าท่ีในกิจกรรมต�าง ๆ ในแต�ละป?อาจจะมีการสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกัน จากรุ�นพ่ีสู�รุ�นน	อง ซ่ึงการสอนงานและการถ�ายทอดความรู	ความเข	าใจในข้ันตอนและ
กระบวนการปฏิบัติงาน ระหว�างนักศึกษาหรือผู	ปฏิบัติงานยังไม�ชัดเจนและไม�เพียงพอท่ีจะสร	างความรู	ความ
เข	าใจ ในข้ันตอนและกระบวนการของการปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมได	อย�างถูกต	องและมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น ผู	จัดทําได	มีแนวคิดในการดําเนินการจัดทําคู�มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�าย
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด	านกีฬาและนันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น เพ่ือให	คณาจารย0 
บุคลากร เจ	าหน	าท่ี นักศึกษาท่ีเก่ียวข	องใช	เป#นแนวทางในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ยึดหลักในการจัดทํา
เอกสารการเบิกจ�ายและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�าย เพ่ือให	เป#นรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน   
ลดป*จจัยป*ญหาอันก�อให	เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงาน อีกท้ังสร	างความรู	ความเข	าใจในการดําเนิน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด	านกีฬาและนันทนาการอย�างถูกต	องตามข	อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มหาวิทยาลัยขอนแก�นต�อไป 

จากความเป#นมาและความสําคัญดังกล�าวผู	เขียนจึงได	มาเขียนคู�มือการปฏิบัติงานเรื่องการตรวจสอบ
เอกสารเบิกจ�ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรด	านกีฬาและนันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
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1.2 วัตถุประสงค�  
 1.2.1 เพ่ือให	ผู	ปฏิบัติงานด	านการเงิน ด	านวิชาการศึกษา นักศึกษาท่ีเก่ียวข	องและผู	ท่ีสนใจท่ัวไป 
ทราบข้ันตอนและกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน รวมท้ังกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข	อง ในการจัดทําเอกสารการ
เบิกจ�าย 
 1.2.2 เพ่ือให	ผู	ปฏิบัติงานด	านการเงิน หรือผู	ท่ีเก่ียวข	องกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชี     
มี แนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรด	านกีฬาและนันทนาการ 
องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

1.2.3 เพ่ือเป#นคู�มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรด	าน
กีฬาและนันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น แก�คณาจารย0 บุคลากร เจ	าหน	าท่ี และ
นักศึกษาท่ีเก่ียวข	อง ให	สามารถปฏิบัติงานในป*จจุบันเป#นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน  

1.2.4 เพ่ือเป#นคู�มือให	ผู	ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได	 และเป#นมาตรฐานเดียวกัน  
 

1.3 ประโยชน�ที่คาดว#าจะได&รับ  
1.3.1 ผู	ปฏิบัติงานด	านการเงิน ด	านวิชาการศึกษา นักศึกษาท่ีเก่ียวข	องและผู	ท่ีสนใจท่ัวไป ทราบ

ข้ันตอนและกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงาน รวมท้ังกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข	อง ในการจัดทําเอกสารการเบิกจ�าย 
1.3.2 ผู	ปฏิบัติงานด	านการเงิน หรือผู	ท่ีเก่ียวข	องกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชี มีแนวทาง

ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรด	านกีฬาและนันทนาการ องค0การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

1.3.3 เพ่ือเป#นคู�มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรด	าน
กีฬาและนันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น แก�คณาจารย0 บุคลากร เจ	าหน	าท่ี และ
นักศึกษาท่ีเก่ียวข	อง ให	สามารถปฏิบัติงานในป*จจุบันเป#นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน 

1.3.4 เป#นคู�มือให	ผู	ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได	 และเป#นมาตรฐานเดียวกัน 
 

1.4 ขอบเขตของคู#มือ  
คู�มือปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรด	านกีฬาและ

นันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น ฉบับนี้ครอบคลุมข้ันตอนตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ�าย ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าตอบแทนผู	ตัดสินกีฬา ค�าเงิน
รางวัลการประกวดแข�งขัน ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ค�าอาหารและเครื่องด่ืม ค�าใช	จ�ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร ต้ังแต�การวางแผนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ�าย วิธีการและข้ันตอนดําเนินการ
ตรวจสอบเอกสาร การเสนอผู	มีอํานาจอนุมัติการเบิกจ�าย ของผู	ปฏิบัติงานในส�วนงานงบประมาณ กองคลัง 
และผู	ปฏิบัติงานด	านบริการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น และนักศึกษาท่ีเก่ียวข	อง ท่ีจะต	องยึด
เป#นแนวปฏิบัติทุกครั้งท่ีมีการเบิกจ�ายค�าใช	จ�ายต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรม/โครงการ จากความสําคัญ
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และประโยชน0ของการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�าย เพ่ือให	เกิดความถูกต	องครบถ	วน เชื่อถือได	และ
ทันต�อเวลา ตลอดจนเป#นไปตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข	องต�าง ๆ ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�าย
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด	านกีฬาและนันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น ท่ีกองกีฬา 
สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก�น ส�งเอกสารเบิกจ�ายมายังงานงบประมาณ กองคลัง และเป#นไปตาม
เกณฑ0การประเมินผลการปฏิบัติงานด	านการเงิน เพ่ือเป#นแนวทางในการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ�าย 
ผู	จัดทําหวังเป#นอย�างยิ่งว�าจะเกิดประโยชน0แก�ผู	ท่ีสนใจ 
 
1.5 คําจํากัดความเบ้ืองต&น 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว�า มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
“อธิการบดี”  หมายความว�า อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
“กองคลัง”   หมายความว�า กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
“บุคลากร”                หมายความว�า    ข	าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก�น พนักงาน 

หน�วยงานในกํากับ พนักงานราชการ ลูกจ	างของส�วน
ราชการ และลูกจ	างของมหาวิทยาลัยขอนแก�น ในส�วน
งานของมหาวิทยาลัย 

“นักศึกษา”  หมายความว�า นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก�น ท่ีศึกษาในระดับ 
  ปริญญาตรี 
“องค0การนักศึกษา” หมายความว�า  องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
“ผู	ปฏิบัติงาน”            หมายความว�า ข	าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก�น พนักงาน 

หน�วยงานในกํากับ พนักงานราชการ ลูกจ	างของส�วน
ราชการ และลูกจ	างของมหาวิทยาลัยขอนแก�น ในส�วน
งานของมหาวิทยาลัย 

 “ชมรม”   หมายความว�า  ชมรมด	านกีฬาและนันทนาการ 
    มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

“หลักฐานการเบิกจ�าย”   หมายความว�า หลักฐานแสดงว�าได	มีการจ�ายเงินให	แก�ผู	รับเงิน หรือ
เจ	าหนี้ตามข	อผูกพัน เช�นใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญจ�าย
หลักฐานการจ�าย เป#นเอกสารหลักฐานท่ีใช	เป#นการ 
สนับสนุนการเบิกจ�ายเงิน และเป#นหลักฐานท่ีใช	เป#น
ข	อมูลทางการเงิน และความถูกต	องเชื่อถือได	ของการ 
บันทึกบัญชี และรายงานทางการเงินท่ีสําคัญ 
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บทท่ี 2 
โครงสร�างและหน�าท่ีความรับผิดชอบ 

 
 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น เป�นหน�วยงานท่ีกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ# 
แนวปฏิบัติด%านการคลังและพัสดุให%สอดคล%องกับการรักษาวินัยทางการคลังและพัสดุ สนับสนุนการบริหารการ
คลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก�นให%เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพโดยใช%ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย        
และบริการทางด%านการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก�น ซ่ึงการดําเนินงานของกองคลังประกอบด%วย
โครงสร%างองค#กรและบทบาทหน%าท่ี ดังนี้ 
 
ประวัติกองคลัง 
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น จัดต้ังตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี       
เม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ# พ.ศ. 2519 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�ม 93 ตอนท่ี 23 ลงวันท่ี 6 กุมภาพันธ# 
พ.ศ. 2519 เรื่อง การแบ�งส�วนราชการในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น โดยประกาศให%แบ�งส�วน
ราชการในสํานักงานอธิการบดีเป�นกองต�าง ๆ 6 กอง และแต�ละกองแบ�งเป�นแผนกต�าง ๆ ซ่ึงมีกองต�าง ๆ ดังนี้ 
  1.กองกลาง 
  2.กองคลัง 
  3.กองการเจ%าหน%าท่ี 
  4.กองแผนงาน 
  5.กองบริการการศึกษา 
  6.กองบํารุงรักษาอาคารและสถานท่ี  
  และกองคลังเป�นหนึ่งในนั้น จึงได%มีกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น นับแต�นั้น
เป�นต%นมา  
 ในป?จจุบันนับต้ังแต�ป@ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก�นได%ปรับสถานภาพเป�นมหาวิทยาลัยในกํากับ
ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน%าท่ี 25 เล�ม 
132 ตอนท่ี 66 ก ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 ด%วยการเป�นหน�วยงานของรัฐท่ีเป�นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
และมิใช�ส�วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีการบริหารงานตามระเบียบข%อบังคับของมหาวิทยาลัยเอง จากเดิมท่ี
มหาวิทยาลัยเป�นหน�วยงานราชการในสังกัดของรัฐโดยตรง การเปลี่ยนแปลงให%มหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็
เพ่ือให%มหาวิทยาลัยมีอิสระและความคล�องตัวในการบริหารจัดการ ท้ังเรื่องการจัดการทางการเงิน งบประมาณ 
และการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสามารถกําหนดกฎเกณฑ#ในการบริหารจัดการภายในด%วยตัวเองได%  
 เพ่ือให%การบริหารจัดการองค#กร การจัดโครงสร%างและแบ�งหน�วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล%องตามมาตา 9 แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2558          
และข%อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก�น ว�าด%วยการจัดต้ัง การรวม การยุบเลิก การแบ�งส�วนงาน และหน�วยงาน       
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กับหน�วยงานย�อยของส�วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก�น พ.ศ. 2560 จึงได%ออกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ฉบับท่ี 58/2562 เรื่อง การแบ�งหน�วยงานของสํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม         
พ.ศ.  2562 แบ� ง ให%กองคลั ง เป�นหน�วยงานบริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย  และประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น ฉบับท่ี 120/2562 เรื่อง การแบ�งหน�วยงานของหน�วยงาน สํานักงานอธิการบดี พ.ศ. 
2562 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ได%แบ�งหน�วยงานย�อยของกองคลัง ดังนี้ 
 1.งานงบประมาณ 
 2.งานพัสดุ 
 3.งานการเงิน 
 4.งานบัญชี 
 โดยมีบทบาทหน%าท่ีรับผิดชอบการบริหารจัดการงบประมาณรายรับ รายจ�าย การเงิน การบริหาร
ลูกหนี้ บริการเงินยืม การลงทุนทางการเงิน วิเคราะห#กลยุทธ#การเงิน การบัญชี รายงานการเงินและบัญชี    
การพัสดุ ควบคุมและจําหน�ายพัสดุ บริหารสัญญาและหลักประกันจัดทําสัญญา และปฏิบัติหน%าท่ีอ่ืนตามท่ี
ได%รับมอบหมาย 
 

วิสัยทัศน  พันธกิจ และค$านิยม 
 วิสัยทัศน  
  กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก�น เป�นหน�วยงานชั้นนําด%านการบริหารการคลังและพัสดุของ
มหาวิทยาลัยภาครัฐ 
    พันธกิจ 
  1.กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ# แนวปฏิบัติด%านการคลังและพัสดุให%สอดคล%องกับการรักษาวินัย
ทางการคลังและพัสดุ 
  2.สนับสนุนการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก�นให%เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพโดย
ใช%ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 
  3.บริการทางด%านการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
     ค$านิยม 
  บริการด%วยความเป�นมิตร พิชิตนวัตกรรมใหม� ใส�ใจจริยธรรม นําองค#ความรู% มุ�งสู�ความเป�นเครือข�าย 
 F Friendship ความเป�นมิตร 
 I Intelligent องค#ความรู% 
 N Network เครือข�าย 
 A Attitude ทัศนคติ 
 N New Innovation นวัตกรรมใหม� 
 C Customers ผู%รับบริการ 
 E Ethic จริยธรรม 
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 วัฒนธรรมองค กร 
  ความมุ�งม่ัน ทุ�มเท มีจิตใจให%บริการ 
 เป'าประสงค หลัก 
  1.มีโครงสร%างและระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
  2.การบริการท่ีเป�นเลิศ 
  3.เป�นศูนย#กลางการรวมพลังและพัฒนาของเครือข�ายการคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยขอนแก�น
อย�างเข%มแข็ง 
  4.บุคลากรมีศักยภาพในการทํางานสูง มีความผาสุกในการทํางานและมีความผูกพันต�อองค#กร 
 สมรรถนะหลัก 
  กองคลังเป�นองค#กรท่ีสั่งสมความเชี่ยวชาญทางด%านวิชาชีพการเงิน การบัญชี และการพัสดุ         
ซ่ึงมุ�งเน%นการให%บริการท่ีดีด%วยการทํางานเป�นทีม ภายใต%กรอบแห�งการยึดม่ันในความถูกต%อง ซ่ือสัตย#            
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการใช%เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ระบบ KKUFMIS, ระบบ e-Service และระบบ 
e-Ordering 
 
2.1 โครงสร�างการบริหารกองคลัง 
 2.1.1 โครงสร�างกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก$น  
  การบริหารงานของกองคลัง มีสายการบังคับบัญชาข้ึนตรงต�อรองอธิการบดีฝlายบริหาร             
มีผู%อํานวยการกองคลังเป�นผู%บังคับบัญชาชั้นต%น ซ่ึงมีบทบาทหน%าท่ีและความรับผิดชอบกํากับดูแลการ
ดําเนินงานด%านการคลังและการพัสดุ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร�างกองคลัง (Organization chart) 

มหาวิทยาลัยขอนแก$น 

สํานักงานอธิการบดี 

กองคลัง 

งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 
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 2.1.2 โครงสร�างการบริหารกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก$น 
  โครงสร%างอัตรากําลังของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีจํานวนท้ังสิ้น    
76 อัตรา โดยจําแนกตามประเภทตําแหน�ง และแสดงตามงานท่ีสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2 โครงสร�างการบริหารกองคลัง (Administration chart) 

  
 
 

อธิการมหาวิทยาลัยขอนแก$น 

ผู�อํานวยการกองคลัง 
(1) 

ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
(1) 

หน�วยอํานวยการ หัวหน%า 
งานงบประมาณ 

(1) 

หัวหน%า 
งานพัสดุ 

(1) 

หัวหน%า 
งานการเงิน 

(1) 

หัวหน%า 
งานบัญชี 

(1) 

(22) 
-นักวิชาการเงินและ
บัญชี (20) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ท่ัวไป (2) 

(6) 
-เจ%าหน%าท่ีบริหารงาน
ท่ัวไป (1) 
-นักจัดการงานท่ัวไป 
(2)  
-นักเทคโนโลยี 
สารสนเทศ (1) 
-พนักงานธุรการ (1) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ท่ัวไป (1) 

(19) 
-นักวิชาการพัสดุ 
(16) 
-พนักงานท่ัวไป (1) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ท่ัวไป (1) 
-พนักงานพัสดุ (1) 

(14) 
-นักวิชาการเงินและ
บัญชี (10) 
-พนักงานปฏิบัติงาน
ท่ัวไป (3) 
-นักบัญชี (1) 

(10) 
-นักบัญชี (8) 
-นักวิชาการเงินและ
บัญชี (2) 
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   ข�อมูลบุคลากรกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก$น  
  บุคลากรกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก�น ประจําป@ พ.ศ. 2563 มีจํานวนท้ังสิ้น 76 อัตรา         
โดยจําแนกตามประเภทต�าง ๆ ได%ดังนี้ 

� จําแนกตามประเภทบุคลากร 

 1) พนักงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนสถานภาพ)  จํานวน 17 อัตรา 
 2) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบอุดหนุนจากรัฐ)  จํานวน 29 อัตรา 
 3) พนักงานมหาวิทยาลัย (งบเงินรายได%)  จํานวน 19 อัตรา 
 4) ลูกจ%างของมหาวิทยาลัย จํานวน 10 อัตรา 
 5) ลูกจ%างประจํา จํานวน   1 อัตรา 

� จําแนกตามประเภทตําแหน�ง 

 1) ผู%อํานวยการกอง จํานวน   1 อัตรา 
 2) นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 34 อัตรา 
 3) นักวิชาการพัสดุ จํานวน 17 อัตรา 
 4) นักบัญชี จํานวน 10 อัตรา 
 5) พนักงานปฏิบัติงานท่ัวไป จํานวน   7 อัตรา 
 6) นักจัดการงานท่ัวไป จํานวน   2 อัตรา 
 7) เจ%าหน%าท่ีบริหารงานท่ัวไป จํานวน   1 อัตรา 
 8) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน   1 อัตรา 
 9) พนักงานท่ัวไป จํานวน   1 อัตรา 
 10) พนักงานธุรการ จํานวน   1 อัตรา 
 11) พนักงานพัสดุ จํานวน   1 อัตรา 
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 2.1.3 โครงสร�างการปฏิบัติงาน งานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก$น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี 3 โครงสร�างการปฏิบัติงานของงานงบประมาณ กองคลัง (Activity chart) 

นางพรรณี ศักดิ์ทัศนา 
หัวหน�างานงบประมาณ 

นางสาวสุนิภา ไสวเงิน 
ผู�อํานวยการกองคลัง 

กลุ$มภารกิจ 
ควบคุมงบประมาณ 

กลุ$มภารกิจ 
ตรวจสอบ 

กลุ$มภารกิจ 
จัดทําใบสั่งจ$าย 

กลุ$มภารกิจ 
เบิกจ$ายเงินเดือนและค$าจ�าง 

1.นางสมพิศ โคตรนรินทร#
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการพิเศษ 
2.นางสุภาภรณ# ราชตร ี
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ 
3.นางธัญรัตน# ฤทธิลา
พนักงานการเงินและบัญชี 
4.นางป?ทมาภรณ# วิจารณ#พล 
   พนักงานการเงินและบัญชี 

 

1.นางฐิติรัตน# นาวัลย#
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
2.นางสุรางค# วิถีเทพ
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
3.นางจิตติมา อินธิราช 
ผู%ปฏิบัติงานบริหาร 
4.นางยุภาวดี ศรีน%อยพรม 
นักวิชาการเงินและบัญชี  
5.นางอนงนาฏ ทองนาค
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการพิเศษ 
6.นางสาวสุพัตรา ก%อนชารี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

7.นางยุพา เศรษฐจรรยา 
   นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
8.นางสาวชุติมา ศรีประ
ไหมนักวิชาการเงินและ
บัญชี ปฏิบัติการ 

1.นางกาญจนา ห�อยไธสง
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
2.นางสาวดวงฤทัย เทียมหอม 
   พนักงานธุรการ 
3.นางพิสมัย ท%าวเพชร
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
4.นายธวัชชัย สุดวิลัย 
   นักวิชาการเงินและบัญชี 
5.นางกนกพร ภวภูตานนท# ณ 
มหาสารคาม  
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
 

 

1.นางศิริเพ็ญ เช่ียวธนะกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
2.นางสาวมัลลิกา แก%วเกิด
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ชํานาญการ 
3.นางสาวนภัสสร มงคลกุล
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ 
4.นางชลธิดา วงษ#ละคน
นักวิชาการเงินและบัญชี 
ปฏิบัติการ 
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2.2 บทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของหน$วยงาน 
 บทบาทหน�าท่ี และความรับผิดชอบของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  
  กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก�น ได%แบ�งโครงสร%างการบริหารงาน ออกเป�น   
4 งาน 1 หน�วย ซ่ึงมีบทบาทหน%าท่ีและความรับผิดชอบในแต�ละงาน ดังนี้ 
  2.2.1 งานงบประมาณ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจการตรวจสอบ มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเอกสารการขอใช%และ
เบิกจ�ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก�น ให%เป�นไปตามกฎ ระเบียบ ท่ีเก่ียวข%องในการเบิกจ�ายเงิน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก�น ให%คําปรึกษาผู%ใช%บริการและเครือข�ายการคลังและพัสดุ  กําหนดแนวปฏิบัติเพ่ือ
เป�นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังทบทวนระเบียบ ประกาศ เพ่ือปรับปรุงให%สอดคล%องกับสถานการณ# ภาวะ
ป?จจุบัน การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
   2) ภารกิจการควบคุมงบประมาณ มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการบันทึกฐานข%อมูล
ทะเบียนเจ%าหนี้ การจัดทําใบเบิกจ�าย (Barcode) ควบคุมการใช%จ�ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยขอนแก�น
ตามท่ีได%รับจัดสรร รวมถึงงบประมาณหน�วยงานอ่ืนให%เบิกแทน การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงิน
ไว%เบิกเหลื่อมป@ และรายงานผลการใช%จ�ายงบประมาณ  
   3) ภารกิจการจัดทําใบสั่งจ�าย มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ�ายและจัดทําใบสั่งจ�ายเงินเพ่ือจ�ายเงินให%เจ%าหนี้ตามภาระผูกพัน  และรายงานการการจัดทํา
ใบสั่งจ�าย 
   4) ภารกิจการเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าจ%าง มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการเบิกจ�าย
เงินเดือนและค�าจ%างของมหาวิทยาลัยขอนแก�น การหักเงินสะสมและสมทบเพ่ือส�งสํานักงานประกันสังคมและ
กอง ทุนสํ ารอง เลี้ ย งชี พมหาวิทยาลั ยขอนแก�น  และการหักหนี้ บุ คคล ท่ีสามตามข% อตกลงของ
มหาวิทยาลัยขอนแก�น โดยผ�านระบบจ�ายตรง (งบบุคลากร: ข%าราชการและลูกจ%างประจํา) และระบบ         
e-pension (บําเหน็จบํานาญ) กรมบัญชีกลาง ระบบ KKUFMIS (งบเงินอุดหนุน: พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจ%างชั่วคราว) มหาวิทยาลัยขอนแก�น ควบคุมการใช%จ�ายงบประมาณ การจัดทําใบเบิกจ�าย (Barcode) และ
การรายงานการใช%จ�ายงบประมาณท่ีเบิกจ�ายเงินเดือนและค�าจ%าง 
  2.2.2 งานพัสดุ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจจัดซ้ือจัดจ%าง มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ%างพัสดุ (วัสดุ ครุภัณฑ# 
จ%างเหมาบริการท่ัวไป จ%างก�อสร%าง) ให%กับหน�วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยวิธีการจัดซ้ือจัดจ%าง    
ต�าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด%วยการจัดซ้ือจัดจ%างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนด 
   2) ภารกิจบริหารสัญญา มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจัดทําสัญญา ตรวจสอบสัญญา 
แก%ไขสัญญา ควบคุมและบริหารจัดการหลักประกันทุกประเภท อาทิ หลักประกันการเสนอราคา หลักประกัน
สัญญา เป�นต%น เบิกจ�ายเงินค�าพัสดุ และกําหนดหมายเลขทรัพย#สินในระบบ KKUFMIS 



11 

 

   3) ภารกิจบริหารพัสดุ มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการบริหารจัดการคลังพัสดุ (การรับเข%า 
– จ�ายออกจากบัญชี) การตรวจนับพัสดุคงเหลือประจําป@ และการจําหน�ายพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว�าด%วยการจัดซ้ือจัดจ%างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนด 
  2.2.3 งานการเงิน มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจรับเงิน มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการรับเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและนําส�งเงิน 
ให%บริการรับเงินทุกประเภท เงินสด เช็ค เงินโอน เป�นต%น ท้ังหน�วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
   2) ภารกิจจ�ายเงิน มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจ�ายเงินให%หน�วยงานภายในและ
ภายนอกของมหาวิทยาลัย เช�น เงินเดือน เงินค�าตอบแทนบุคลากร (ค�าล�วงเวลา ค�าเงินเวร ค�าเบ้ียประชุม   
ค�าตรวจงานจ%าง ฯลฯ)  เงินทุนวิจัย เจ%าหนี้การค%าภายนอก บุคคลภายนอกและหน�วยงานภายนอก เป�นต%น 
และการบริหารสภาพคล�อง และสํารองเงินเพ่ือชําระหนี้ให%แก�เจ%าหนี้การค%า บุคลากร ส�วนงานภายในและ
ภายนอก มหาวิทยาลัย และค�าใช%จ�ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การประสานงาน และเอกสารท่ี
เก่ียวข%องในการบริหารสภาพคล�องของมหาวิทยาลัย รวมท้ังดูแลระบบการรับชําระเงินและการจ�ายเงินให%
สามารถรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   3) ภารกิจเงินยืมทดรองจ�าย มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบเสนออนุมัติการยืม
เงินทดรองจ�าย การรับชําระคืนเงินยืมทดรองจ�าย การรายงานเงินยืมทดรองจ�ายรายเดือน และรายป@           
การติดตามและรายงานหนี้เงินยืมทดรองจ�ายค%างชําระและจัดเก็บสัญญาเงินยืมทดรองจ�าย   
  2.2.4 งานบัญชี มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจการบัญชี มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีด%านรายรับ 
รายจ�าย และเงินลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ของเงินงบประมาณและเงินรายได%ของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การจําแนกข%อมูลเพ่ือวิเคราะห#รายการเหตุการณ#ท่ีเก่ียวข%องกับการรับเงินและการจ�ายเงิน รวมถึงการ
ดําเนินการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือจัดทํางบพิสูจน#ยอดเงินฝากธนาคาร 
   2) ภารกิจการลงทุนและรายงานการเงิน มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการ ดังนี้ ด%านการ
ลงทุน มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการจัดเตรียมข%อมูล การประสานงาน และเอกสารท่ีเก่ียวข%องในการลงทุน
ของมหาวิทยาลัยพร%อมรายงานผลการบริหารจัดการเงินทุนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และด%านการ
รายงานการเงิน มีหน%าท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตรวจสอบรายการข%อมูลรายเดือน รายไตรมาสและรายป@   
และปuดบัญชี เพ่ือนําส�งข%อมูลประจําเดือนในระบบ GFMIS และวิเคราะห#ข%อมูลทางการเงินรายเดือน         
รายไตรมาสและรายป@ นําเสนอ ตามความต%องการของผู%บริหารเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
  2.2.5 หน$วยอํานวยการ มีภารกิจหลัก ดังนี้ 
   1) ภารกิจรับ-ส�งหนังสือ มีหน%าท่ีเก่ียวกับการบริหารเอกสาร ต้ังแต�การรับ-ส�งเอกสาร   
การติดตามและค%นหาเอกสาร  การเก็บรักษาตลอดจนการขออนุมัติทําลายหนังสือราชการ 
   2) ภารกิจบริหารท่ัวไป มีหน%าท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการด%านการ
ประชุม การบริหารงานท่ัวไป การจัดทําและรายงานแผน/ผลการปฏิบัติราชการประจําป@ การจัดทําข%อตกลง
และการรายงานตามข%อตกลงการปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
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   3) ภารกิจสารสนเทศ ดําเนินการเก่ียวกับการดูแลประสานงานกลางระหว�างหน�วยงานท่ี
เป�นเจ%าของระบบ วิเคราะห#และออกแบบ ประมวลผล เป�นศูนย#รวมข%อมูลทางการเงิน การพัสดุ จากระบบ 
KKUFMIS เพ่ือบูรณาการจัดทํารายงานข%อมูลท่ีสามารถตัดสินใจได% และยังทําหน%าท่ีด%านฝlายวิชาการของกอง
คลัง คือ พัฒนาระบบเพ่ือนําข%อมูลเผยแพร�ในรูปแบบต�าง ๆ ท่ีต%องการท้ังภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการควบคุมดูแล บํารุงรักษาคอมพิวเตอร# และโสตทัศนูปกรณ#ต�าง ๆ 
 
2.3 บทบาทหน�าท่ีและความรับผิดชอบของตําแหน$ง 
 2.3.1 หน�าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน$งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน$ง 

บทบาทหน%าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน�ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ ได%ปฏิบัติงาน
โดยสอดคล%องกับมาตรฐานกําหนดตําแหน�ง นักวิชาการเงินและบัญชี และมีขอบเขตของภาระงานท่ีค�อนข%าง
กว%าง ประกอบด%วย 1) การจัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกจ�าย 2) การตรวจสอบเอกสารเบิกจ�าย 3) การบันทึก
ผูกพันงบประมาณในระบบ KKUFMIS (Khon Kaen University Fiscal Management Information 
System : ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ#พึงรับ – พึงจ�าย ลักษณะ 3 มิติ  และระบบบัญชี
ต%นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก�น) 4) การบันทึกเบิกจ�ายงบประมาณในระบบ KKUFMIS ซ่ึงต%องมี
ความละเอียดรอบคอบ เอาใจใส� มีความถูกต%อง มีการปรับปรุงการทํางานใหม�อยู�เสมอ และมีความรับผิดชอบ
งานต้ังแต�เริ่มต%นกระบวนงานจนถึงสิ้นสุดกระบวนงาน มีการพัฒนางานใหม� ๆ ซ่ึงการพัฒนาดังกล�าว ส�งผลต�อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร#การบริหารจัดการท่ีดีบรรลุ เปyาหมายของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี             
และมหาวิทยาลัยขอนแก�น 

2.3.2 ภาระงานหน�าท่ีความรับผิดชอบในตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชี มีดังนี้ 
ภาระหน%าท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 1) การจัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกจ�าย                   

2) การตรวจสอบเอกสารเบิกจ�าย 3) การบันทึกผูกพันงบประมาณในระบบ KKUFMIS 4) การบันทึกเบิกจ�าย
งบประมาณในระบบ KKUFMIS ซ่ึงมีลักษณะงาน วิธีการท่ีปฏิบัติงานการวางแผน การให%บริการและการ
ประสานงานในด%านต�าง ๆ ดังนี้ 

1.การจัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกจ$ายค$าใช�จ$ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.1 รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย เช�น ใบสําคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบส�งของ   

ให%ครบถ%วนและถูกต%อง โดยต%องแยกตามหมวดรายจ�าย เช�น ค�าตอบแทน ค�าใช%สอย ค�าวัสดุ 
 1.2 เม่ือแยกหลักฐานการจ�ายเงินตามหมวดรายจ�ายเรียบร%อยแล%ว นํามาสรุปยอดรวมเงินท่ีใช%จ�ายจริง 
 1.3 จัดทําบันทึกข%อความขออนุมัติเบิกจ�าย เพ่ือเสนอผู%บริหารลงนาม 

      2.การตรวจสอบเอกสารเบิกจ$ายเงิน วิเคราะห# ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ�ายเงินให%ถูกต%องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง กฎหมาย มติ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�นและระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข%อง เช�น 
ค�าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการปกติ ค�าเลี้ยงรับรอง ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
ค�าตอบแทนวิทยากร ค�าเดินทางไปราชการ ค�าใช%จ�ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
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  2.1 ค�าตอบแทนการปฏิบัตินอกเวลาราชการปกติ มีเอกสารประกอบการเบิกจ�าย มีดังนี้ 
   - บันทึกข%อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   - ใบลงเวลาปฏิบัติงาน 
   - หลักฐานการจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
   - บันทึกข%อความขออนุมัติเบิกเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  2.2 ค�าเลี้ยงรับรอง ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม มีเอกสารประกอบการเบิกจ�าย มีดังนี้ 
   - บันทึกข%อความขออนุมัติค�าใช%จ�าย 
   - หนังสือเชิญประชุม/สัมมนา/อบรม 
   - กําหนดการประชุม/สัมมนา/อบรม  
   - รายชื่อผู%เข%าร�วมเลี้ยงรับรอง/ใบลงลายมือชื่อ 
   - ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน/ใบส�งของ/ใบแจ%งหนี้ 
   - บันทึกข%อความขออนุมัติเบิกค�าใช%จ�าย 
  2.3 ค�าตอบแทนวิทยากร มีเอกสารประกอบการเบิกจ�าย มีดังนี้ 
   - บันทึกข%อความขออนุมัติค�าใช%จ�าย 
   - หนังสือเชิญวิทยากร 
   - กําหนดการประชุม/สัมมนา/อบรม 
   - ใบสําคัญรับเงิน 
   - บันทึกข%อความอนุมัติเบิกเงินค�าตอบแทนวิทยากร 
  2.4 ค�าเดินทางไปราชการ มีเอกสารประกอบการเบิกจ�าย มีดังนี้ 
   - บันทึกข%อความขออนุมัติเดินทาง 
   - ใบเบิกค�าใช%จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
   - แนบเอกสารท่ีเก่ียวข%อง เช�น หนังสือเชิญประชุม ฝzกอบรม โครงการ/สัมมนา/กําหนดการ 
   - ใบเสร็จรับเงิน 
   - ใบเสร็จรับเงินค�าท่ีพัก พร%อมใบแสดงรายการการเข%าพัก (Folio) 
   - ใบเสร็จรับเงินค�าต๋ัวเครื่องบิน 
   - ใบเสร็จรับเงินค�าน้ํามัน หรือค�าธรรมเนียมผ�านทางด�วน ค�าท่ีจอดรถ 
   - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
   - ใบเสร็จ/ใบสําคัญรับเงิน (กรณีการเช�าเหมารถบุคคลธรรมดา) 
   - ใบเสร็จค�าลงทะเบียน 
  2.5 ค�าใช%จ�ายในการจัดกิจกรรม/โครงการ มีเอกสารประกอบการเบิกจ�าย มีดังนี้ 
   - บันทึกข%อความขออนุมัติค�าใช%จ�าย 
   - ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน/ใบส�งของ 
   - บันทึกข%อความอนุมัติเบิกจ�ายเงิน 
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 3.การบันทึกผูกพันงบประมาณในระบบโปรแกรม KKUFMIS มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   3.1 วิเคราะห#บันทึกข%อความท่ีได%รับอนุมัติให%ใช%งบประมาณ 
   3.2 ตรวจสอบแหล�งงบประมาณและรหัสงบประมาณ 
   3.3 บันทึกผูกพันและอนุมัติผูกพันงบประมาณในระบบโปรแกรม KKUFMIS 
      4.การบันทึกเบิกจ$ายงบประมาณในระบบโปรแกรม KKUFMIS มีวิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   4.1 วิเคราะห#เอกสารเบิกจ�ายท่ีได%รับอนุมัติ ถูกต%องตามระเบียบท่ีเก่ียวข%อง 
   4.2 วิเคราะห#เอกสารเบิกจ�ายชุดนั้น ๆ เพ่ือท่ีจะบันทึกเบิกจ�ายและสั่งจ�ายเงินให%แก�เจ%าหนี้ได%อย�าง
ถูกต%อง 
   4.3 บันทึกเบิกจ�ายในระบบโปรแกรม KKUFMIS และสั่งจ�ายเงินให%แก�เจ%าหนี้ได%อย�างถูกต%อง 
      5.การให�คําปรึกษาและแก�ไขปOญหา ท่ีเก่ียวข%องกับการจัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกจ�ายค�าใช%จ�าย แนะนํา 
ถ�ายทอดความรู% ทางด%านระเบียบ หลักเกณฑ#แนวปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ให%แก� นักศึกษา 
บุคลากร เจ%าหน%าท่ีท่ีเก่ียวข%อง รวมท้ังตอบป?ญหา ชี้แจงรายละเอียดต�าง ๆ เก่ียวกับงานในหน%าท่ี เพ่ือให%มี
ความรู%ความเข%าใจ และสามารถดําเนินงานได%อย�างถูกต%อง 
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2.4 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
2.4.1 ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ$ายการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ด�านกีฬาและนันทนาการ องค การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก$น 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียืมเงินทดรองจ$าย 
หักล%างเงินยืมทดรองจ�ายให%แก�ผู%ที่ยืม 

 

กรณีจ$ายตรงให�กับร�านค�า 
โอนเงินเข%าบัญชีผู%ประกอบการ 

งานงบประมาณ กองคลัง  
ดําเนินการบันทึกเบิกจ�ายในระบบ 

KKUFMIS 

ถูกต%อง 

เริ่มต�น 
กองการกีฬาส�งชุดเอกสารการขออนุมัติเบิกจ�าย 

งานอํานวยการ กองคลัง  
บันทึกรับชุดเอกสารการขออนุมัติเบิกจ�ายในระบบ KKU DMS 

 

งานงบประมาณ กองคลัง 
ตรวจสอบความถูกต%องของเอกสาร 

และหลักฐานประกอบการขออนุมัติ
เบิกจ�าย 

ผู�มีอํานาจอนุมัติ 
อนุมัติการเบิกจ�าย 

 

กรณีไม$ยืมเงินทดรองจ$าย 
โอนเงินเข%าบัญชีผู%สํารองจ�าย 

กองการกีฬา 
แก�ไขเอกสาร 

ไม�ถูกต%อง 

แก%ไข/ไม�อนุมัติ 

อนุมัติ 

 
 

 
 

 

เสร็จส้ิน 

ส�งสําเนาการขออนุมัติ
เบิกจ�ายคืนไปยัง 
กองการกีฬา 

 

แจ%งผล 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ�วิธีการปฏิบัติงาน 

 
3.1 หลักเกณฑ�การปฏิบัติงาน 

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�าย เป�นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะสามารถควบคุมและป$องกันมิให&เกิด
ข&อบกพร�อง หรือข&อผิดพลาดในการเบิกจ�ายเงิน การจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การเบิกจ�ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรด&านกีฬาและนันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น        
จึงจําเป�นท่ีจะต&องศึกษาป3ญหาและแนวทางในการป$องกัน มิให&เกิดข&อผิดพลาดในการเบิกจ�ายเงิน             
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานด&านการเงิน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�าย มีข้ันตอนและการ
ปฏิบัติงานท่ีละเอียดอ�อน และต&องอยู�ในกรอบของการปฏิบัติงานท่ีถูกต&อง รวดเร็ว ทันตามเวลาท่ีกําหนด 
ภายใต&กฎเกณฑ0ของกฎหมาย ระเบียบและข&อบังคับของการปฏิบัติงานด&านการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก�น 
ซ่ึง มีกฎ ระเบียบ และข&อกําหนดท่ีเก่ียวข&องหลายฉบับ ประกอบกับต&องอาศัยประสบการณ0และความ
เชี่ยวชาญเพ่ือให&การปฏิบัติงานเป�นไปตามกฎ ระเบียบท่ีถูกต&อง ซ่ึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�าย 
จําเป�นอย�างยิ่งท่ีจะต&องทราบกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข&อง ดังต�อไปนี้ 

 
 3.1.1 กฎหมาย ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข$อง 

1) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 127/2561) เรื่องหลักเกณฑ0และอัตราค�าใช&จ�าย 
ในโครงการกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น  

2) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด&วยการเบิกจ�ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ พ.ศ. 2550 

3) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก�น (ฉบับท่ี 2075/2561) เรื่องหลักเกณฑ0และอัตราการ
จ�ายเงินเพ่ิมพิเศษแก� เจ&าหน&าท่ี ท่ีปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแก�น  

4) ระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว�าด&วยการช�วยเหลือ การส�งเสริม และการสนับสนุน
ผู&จัดการแข�งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

5) ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด&วยการเบิกค�าใช&จ�ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550  
6) ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด&วยการเบิกค�าใช&จ�ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2554  
7) พระราชกฤษฎีกาค�าใช&จ�ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแก&ไขเพ่ิมเติม    

(ถึง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2548)  
8) พระราชกฤษฎีกาค�าใช&จ�ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2553  
9) หลักเกณฑ0การเบิกค�าพาหนะรับจ&างข&ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค�าใช&จ�ายอ่ืนท่ี 

จําเป�นต&องจ�ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
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3.2 สาระสําคัญ หลักเกณฑ�และวิธีการคํานวณ ของกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติ
ต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข$อง  

การตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ�ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรด&านกีฬาและนันทนาการ องค0การนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น ในคู�มือฉบับนี้ได&รวบรวมแนวทางการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ�าย ในงบดําเนินงาน 
งบรายจ�ายค�าตอบแทน ใช&สอยและวัสดุ ซ่ึงเป�นงบรายจ�าย ท่ีทางชมรมกีฬาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด&านกีฬา
และนันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น ได&มีการเบิกจ�ายเป�นประจําและถือเป�นรายจ�ายหลัก
ท่ีมีการเบิกจ�ายเป�นส�วนใหญ� ดังต�อไปนี้ 

1. ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2. ค�าตอบแทนวิทยากร 
3. ค�าตอบแทนผู&ตัดสินกีฬา 
4. ค�าเงินรางวัลการประกวดแข�งขัน 
5. ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
6. ค�าอาหารและเครื่องด่ืม 
7. ค�าใช&จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (ซ่ึงในคู�มือฉบับนี้ ได&เน&นรายละเอียดและ

สาระสําคัญในการตรวจสอบการเบิกจ�ายค�าใช&จ�ายในการเดินทางไปเข&าร�วมการแข�งขันกีฬาต�าง ๆ ของ
นักศึกษา เนื่องจากเป�นค�าใช&จ�ายท่ีนักศึกษาในกิจกรรมเสริมหลักสูตรด&านกีฬาและนันทนาการ องค0การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น มีการเบิกจ�ายกันทุกคณะ หน�วยงาน อีกท้ังนักศึกษาและบุคลากรทุกท�านควร
ทราบและทําความเข&าใจ ในรายละเอียดและสิทธิ์ในการเบิกจ�ายของตนเอง เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และ
ถูกต&องเป�นไปตามระเบียบ) 
 

3.2.1 ค!าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หมายถึง เงินท่ีทางมหาวิทยาลัยจ�ายให&แก�
ข&าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ&างมหาวิทยาลัย ท่ีปฏิบัติงานตามหน&าท่ีปกตินอกเวลาราชการ     
ท้ังในและนอกท่ีต้ังสํานักงานหรือลักษณะงานเป�นผลัดหรือกะและได&ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน      
โดยจ�ายในลักษณะเป�นค�าตอบแทน 
 

รายละเอียดและสาระสําคัญ 
1. ผู&มีสิทธิเบิกเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

� ข&าราชการ 

� เจ&าหน&าท่ี/บุคลากรของรัฐ/พนักงานและลูกจ&างของมหาวิทยาลัย 
2. คําจํากัดความ 

� เวลาราชการ หมายความว�า เวลาระหว�าง 08.30 ถึง 16.30 น. ของวันทําการ และให&
หมายความรวมถึงช�วงเวลาอ่ืนท่ีส�วนราชการกําหนดให&ข&าราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป�น 
ผลัดหรือกะหรือเป�นอย�างอ่ืนด&วย 
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� วันทําการ หมายความว�า วันจันทร0ถึงวันศุกร0 และให&หมายความรวมถึงวันทําการท่ีส�วน
ราชการกําหนดเป�นอย�างอ่ืนด&วย 

� วันหยุดราชการ หมายความว�า หมายความว�า วันเสาร0และวันอาทิตย0 หรือวันหยุดราชการ
ประจํ าสัปดาห0 ท่ีส� วนราชการกําหนดไว & เป�นอย� าง อ่ืน และให&หมายความรวมถึง
วันหยุดราชการประจําปOหรือวันหยุดพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีคณะรัฐมนตรี กําหนดให& เป�น
วันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําปO 

3. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ต&องได&รับอนุมัติจากหัวหน&าส�วนงาน เจ&าของงบประมาณก�อนการ
ปฏิบัติงาน เม่ือเสร็จสิ้นให&รายงานต�อผู&บังคับบัญชาภายใน 15 วัน นับจากปฏิบัติวันท่ีเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

4. การรับรองการปฏิบัติงาน 

� ผู&ปฏิบัติงานหลายคน กําหนดให&ผู&ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งหรือผู&บังคับบัญชาเป�นผู&รับรอง 

� หากปฏิบัติงานคนเดียว กําหนดให&ผู&ปฏิบัติงานผู&นั้นรับรองตนเองหรือผู&บังคับบัญชารับรอง 
5. งดเบิกจ�ายค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการท่ีไม�เต็มจํานวนชั่วโมง และกรณีมีสิทธิได&รับ

ค�าตอบแทนอ่ืนของทางราชการ ให&เลือกเบิกจ�ายได&ทางเดียว 
6. ค�าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย0 เป�นไปตามอัตราของโรงพยาบาลผู&ให&บริการ 
 

หลักเกณฑ�และวิธีการคํานวณ 
1. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการ ให&มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได&ไม�เกินวันละ 4 ชั่วโมง 

ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท 
2. การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให&มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนได&ไม�เกินวันละ 7 ชั่วโมง ในอัตรา

ชั่วโมงละ 60 บาท 
 3. อัตราการจ�ายค�าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย0 เป�นไปตามอัตราของโรงพยาบาล ผู&ให&บริการ  
ซ่ึงในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด&านกีฬาและนันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น ได&ทํา
หนังสือขอความอนุเคราะห0ไปยังโรงพยาบาลศรีนครินทร0 เพ่ือให&จัดส�งเจ&าหน&าท่ี บุคลากรทางการแพทย0      
ให&ปฏิบัติงานออกหน�วยเพ่ือให&บริการทางการแพทย0ภายนอกคณะแพทยศาสตร0 หลักเกณฑ0และอัตราการ
จ�ายเงินเพ่ิมพิเศษแก� เจ&าหน&าท่ี ท่ีปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร0 มหาวิทยาลัยขอนแก�น ดังนี้ 
 

ตําแหน!ง อัตราค!าตอบแทน 
แพทย0 175 บาท/ชั่วโมง 
เภสัชกร 125 บาท/ชั่วโมง 
พยาบาล นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด 100 บาท/ชั่วโมง 
นักวิชาการสาธารณสุข ผู&ช�วยพยาบาลหรือผู&ปฏิบัติงานพยาบาล 
ผู&ช�วยเภสัชกร เจ&าหน&าท่ีเวชกิจฉุกเฉิน 

70 บาท/ชั่วโมง 

พนักงานการแพทย0 พนักงานเวรเปล พนักงานขับรถ เจ&าหน&าท่ีอ่ืนๆ 50 บาท/ชั่วโมง 
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หลักฐานประกอบการเบิกจ!าย 
1. บันทึกข&อความขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
2. บันทึกข&อความขออนุมัติเบิกจ�ายค�าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
3. บันทึกข&อความขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีได&รับอนุมัติแล&ว 
4. รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการตามแบบฟอร0มขององค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
5. ใบลงเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6. หลักฐานการเบิกจ�ายเงินค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
7. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 3.2.2 ค!าตอบแทนวิทยากร หมายถึง เงินท่ีทางมหาวิทยาลัยจ�ายให&แก�ผู&ทําหน&าท่ีถ�ายทอดองค0ความรู& 
เพ่ือให&ผู&ฟ3งเกิดความรู&ความเข&าใจ ในศิลปะวิทยาท่ีตนเองมีความรู&ความชํานาญในแขนงนั้น ๆ (วัฒนา วาทะพล 
: ผู&บริหารสถาบันฝTกอบรม FIT Pro) 
 

รายละเอียดและสาระสําคัญ 
1. ชั่วโมงการฝTกอบรมท่ีมีลักษณะเป�นการบรรยาย ให&จ�ายค�าสมนาคุณวิทยากรไม�เกิน 1 คน 
2. ชั่วโมงการฝTกอบรมท่ีมีลักษณะเป�นการอภิปรายหรือสัมมนาเป�นคณะ ให&จ�ายค�าสมนาคุณวิทยากร

ได&ไม�เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู&ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาท่ีทําหน&าท่ีเช�นเดียวกับวิทยากรด&วย 
3. ชั่วโมงการฝTกอบรมท่ีมีลักษณะเป�นการแบ�งกลุ�มฝTกภาคปฏิบัติ แบ�งกลุ�มอภิปรายหรือสัมมนา   

หรือแบ�งกลุ�มทํากิจกรรม ซ่ึงได&กําหนดไว&ในโครงการหรือหลักสูตรการฝTกอบรม และจําเป�นต&องมีวิทยากร
ประจํากลุ�ม ให&จ�ายค�าสมนาคุณวิทยากรได&ไม�เกินกลุ�มละ 2 คน 

4. ชั่วโมงการฝTกอบรมใดมีจํานวนวิทยากรเกินกว�ากําหนดไว&ตาม (1) (2) หรือ (3) ไม�เฉลี่ยจ�ายค�า
สมนาคุณวิทยากรไม�เกินภายในจํานวนเงินท่ีจ�ายตามหลักเกณฑ0 

5. การนับชั่วโมงการฝTกอบรม ให&นับแต�เวลาท่ีกําหนดในตารางการฝTกอบรม ในแต�ละหัวข&อการ
บรรยายหรืออภิปรายให&นับเวลาไม�น&อยกว�า 50 นาที เป�น 1 ชั่วโมง กรณีไม�ถึง 50 นาที แต�ต&องไม�น&อยกว�า   
25 นาที ให&จ�ายค�าสมนาคุณวิทยากรได&ก่ึงหนึ่ง โดยไม�ต&องหักเวลาท่ีพักรับประทานอาหารว�างและเครื่องด่ืม 

 

หลักเกณฑ�และวิธีการคํานวณ 
1. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น ไม�เกินชั่วโมงละ 600 บาท 

 2. บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก�น ไม�เกินชั่วโมงละ 2,000 บาท 
 กรณีโครงการมีความสําคัญ มีความยุ�งยาก ซับซ&อน จําเป�นต&องมีวิทยากรท่ีมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ 
จะให&วิทยากรได&รับค�าสมนาคุณสูงกว�าอัตราท่ีกําหนดตาม (1) หรือ (2) ก็ได& โดยให&อยู�ในดุลยพินิจของหัวหน&า
ส�วนงาน โดยจ�ายตามอัตรา ดังนี้ 

3. บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก�น ไม�เกินชั่วโมงละ 5,000 บาท 
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 4. บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก�น ไม�เกินชั่วโมงละ 10,000 บาท 
 หากมีความจําเป�นต&องจ�ายค�าสมนาคุณวิทยากรเกินกว�าอัตราท่ีกําหนด ให&อธิการบดีวินิจฉัยอัตราและ
หลักเกณฑ0การจ�าย 
 

หลักฐานประกอบการเบิกจ!าย 
1. บันทึกข&อความขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีได&รับอนุมัติแล&ว 
2. รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการตามแบบฟอร0มขององค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
3. หนังสือเชิญเป�นวิทยากรและหนังสือตอบรับจากวิทยากร 
4. กําหนดการในการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีจัดอบรม 
5. ใบสําคัญรับเงินค�าตอบแทนวิทยากร 
6. บันทึกขออนุมัติเบิกจ�ายเงิน 

 

 3.2.3 ค!าตอบแทนผู$ตัดสินกีฬา หมายถึง เงินท่ีทางมหาวิทยาลัยจ�ายให&แก� บุคคลซ่ึงสมาคมกีฬา
อาชีพหรือองค0กรกีฬาอาชีพ ข้ึนทะเบียนตามหลักเกณฑ0ของสหพันธ0กีฬา (Federation) หรือสมาพันธ0กีฬา 
(Confederation) หรือองค0กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้นๆ เพ่ือทําหน&าท่ีในการให&คะแนน ตัดสินชี้ขาด 
ตีความหรือกระทําอ่ืนใดเก่ียวกับกฎ กติกาหรือระเบียบ การแข�งขันกีฬาอาชีพ อันได&แก� ผู&ตัดสินในการแข�งขัน 
ผู&ช�วยผู&ตัดสินในการแข�งขัน หรือบุคคล ซ่ึงเรียกชื่ออย�างอ่ืนตามชนิดกีฬาอาชีพนั้น ๆ 
 

รายละเอียดและสาระสําคัญ 
1. ผู&ตัดสินกีฬาต&องมีบัตรประจําตัวหรือใบอนุญาตของสมาคมกีฬาท่ีเก่ียวข&อง ท่ีข้ึนทะเบียนตาม

หลักเกณฑ0ของสหพันธ0กีฬา หรือสมาพันธ0กีฬา หรือองค0กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ 
2. กรณีท่ีนักศึกษามาเป�นผู&ตัดสินกีฬา แต�ไม�มีใบอนุญาตของสมาคมกีฬา ให&เบิกจ�ายได&เทียบเท�า

ค�าจ&างนักศึกษาปฏิบัติงาน 
 
หลักเกณฑ�และวิธีการคํานวณ 
1. การจ�ายค�าตอบแทนผู&ตัดสินกีฬาท่ีมีบัตรประจําตัวหรือใบอนุญาตของสมาคมกีฬาท่ีเก่ียวข&อง ท่ีข้ึน

ทะเบียนตามหลักเกณฑ0ของสหพันธ0กีฬา หรือสมาพันธ0กีฬา หรือองค0กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ         
ให&เบิกจ�ายได&เท�าท่ีจ�ายจริงไม�เกินอัตราของสมาคมกีฬาภายในประเทศ ท่ีสมาคมกีฬานั้น ๆ กําหนด ซ่ึงอัตรา
ค�าตอบแทนของผู&ตัดสินกีฬา ตามระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว�าด&วยการช�วยเหลือ การส�งเสริม และการ
สนับสนุนผู&จัดการแข�งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ จะขอยกตัวอย�างดังนี้ 
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ชนิดกีฬาอาชีพ 
ประเภทบุคลากร 

กีฬาอาชีพ 
ช่ือเรียก อัตราค!าตอบแทน 

1.กีฬาฟุตบอล 1.1 ผู&ตัดสิน 1.1.1 ผู&ตัดสิน รายการไทยลีก 

    (REFEREE) ไม�เกิน 9,500 บาท ต�อคู� 

      รายการลีก ดิวิชั่น 1 

      ไม�เกิน 4,000 บาท ต�อคู� 

      รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 

      ไม�เกิน 2,500 บาท ต�อคู� 

    1.1.2 ผู&ช�วยผู&ตัดสิน รายการไทยลีก 

    (ASSITANT REFEREE) ไม�เกิน 7,500 บาท ต�อคู� 

      รายการลีก ดิวิชั่น 1 

      ไม�เกิน 2,700 บาท ต�อคู� 

      รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 

      ไม�เกิน 2,000 บาท ต�อคู� 

    1.1.3 ผู&ตัดสินท่ี 4  รายการไทยลีก 

      ไม�เกิน 3,900 บาท ต�อคู� 

      รายการลีก ดิวิชั่น 1 

      ไม�เกิน 1,700 บาท ต�อคู� 

      รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 

      ไม�เกิน 1,700 บาท ต�อคู� 

  1.2 ผู&ทําหน&าท่ีเก่ียวข&องกับ 1.2.1 ผู&ควบคุมการแข�งขัน รายการไทยลีก 

  การแข�งขันกีฬาอาชีพ (MATCH COMMISSIONER) ไม�เกิน 5,000 บาท ต�อคู� 

      รายการลีก ดิวิชั่น 1 

      ไม�เกิน 4,000 บาท ต�อคู� 

      รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 

      ไม�เกิน 3,000 บาท ต�อคู� 

    1.2.2 ผู&ประเมินผู&ตัดสิน รายการไทยลีก 

    (REFERREE ASSESSOR) ไม�เกิน 4,000 บาท ต�อคู� 
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ชนิดกีฬาอาชีพ 
ประเภทบุคลากร 

กีฬาอาชีพ 
ช่ือเรียก อัตราค!าตอบแทน 

      รายการลีก ดิวิชั่น 1 

      ไม�เกิน 4,000 บาท ต�อคู� 

      รายการลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 

      ไม�เกิน 3,000 บาท ต�อคู� 

2. กีฬากอล0ฟ 2.1 ผู&ตัดสิน 2.1.1 ผู&ตัดสิน ไม�เกิน 4,500 บาท ต�อวัน 

    (REFEREE)   

  2.2 ผู&ทําหน&าท่ีเก่ียวข&องกับ 2.2.1 ผู&อํานวยการแข�งขัน ไม�เกิน 5,000 บาท ต�อวัน 

  การแข�งขันกีฬาอาชีพ (TOURNAMENT DIRECTOR)   

3. กีฬาวอลเลย0บอล 3.1 ผู&ตัดสิน 3.1.1 ผู&ตัดสิน ไม�เกิน 2,000 บาท ต�อคู� 

    (REFEREE)   

  3.2 ผู&ทําหน&าท่ีเก่ียวข&องกับ 3.2.1 ผู&ควบคุมการแข�งขัน ไม�เกิน 2,500 บาท ต�อคู� 

  การแข�งขันกีฬาอาชีพ (TECHICAL DELEGATE)   

    3.2.2 ผู&ควบคุมผู&ตัดสิน ไม�เกิน 2,000 บาท ต�อคู� 

    (REFEREE DELEGATE)   

4. กีฬาตะกร&อ 4.1 ผู&ตัดสิน 4.1.1 ผู&ตัดสิน ไม�เกิน 2,000 บาท ต�อคู� 

    (REFEREE) 

    4.1.2 ผู&ช�วยผู&ตัดสิน ไม�เกิน 2,000 บาท ต�อคู� 

    (ASSITANT REFEREE)   

  4.2 ผู&ทําหน&าท่ีเก่ียวข&องกับ 4.2.1 ผู&ควบคุมการแข�งขัน ไม�เกิน 2,500 บาท ต�อคู� 

  การแข�งขันกีฬาอาชีพ (MATCH COMMISSIONER)   

    4.2.2 ผู&ประเมินผู&ตัดสิน ไม�เกิน 2,300 บาท ต�อคู� 

    (REFERREE ASSESSOR)   

5. กีฬาแบดมินตัน 5.1 ผู&ตัดสิน 5.1.1 กรรมการผู&ชี้ขาด ไม�เกิน 1,000 บาท ต�อคู� 

    (REFEREE)   

    5.1.2 กรรมการผู&ตัดสิน ไม�เกิน 800 บาท ต�อคู� 

    (UMPIRE)   
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ชนิดกีฬาอาชีพ 
ประเภทบุคลากร 

กีฬาอาชีพ 
ช่ือเรียก อัตราค!าตอบแทน 

    5.1.3 กรรมการกํากับเส&น ไม�เกิน 600 บาท ต�อคู� 

    (LINE-JUDGE)   

    5.1.3 กรรมการกํากับเส&น ไม�เกิน 600 บาท ต�อคู� 

    (LINE-JUDGE)   

  5.2 ผู&ทําหน&าท่ีเก่ียวข&องกับ 5.2.1 ผู&ประมวลผลการแข�งขัน ไม�เกิน 800 บาท ต�อคู� 

  การแข�งขันกีฬาอาชีพ (MATCH CONTROL)   

    5.2.2 ผู&ประเมินกรรมการ ไม�เกิน 1,500 บาท ต�อคู� 

    ผู&ตัดสิน (ASSESSOR)   

6. กีฬาบาสเกตบอล 6.1 ผู&ตัดสิน 6.1.1 ผู&ตัดสิน ไม�เกิน 1,500 บาท ต�อคู� 

  (REFEREE) 

  6.1.2 ผู&ช�วยผู&ตัดสิน ไม�เกิน 1,500 บาท ต�อคู� 

  (UMPIRE) 

  6.2 ผู&ทําหน&าท่ีเก่ียวข&องกับ 6.2.1 ผู&กํากับดูแลการแข�งขัน ไม�เกิน 2,500 บาท ต�อคู� 

  การแข�งขันกีฬาอาชีพ (MATCH COMMISSIONER) 

    6.2.2 ผู&ควบคุมผู&ตัดสิน ไม�เกิน 1,000 บาท ต�อคู� 

    (ASSESSOR)   

7. กีฬาเทนนิส 7.1 ผู&ตัดสิน 7.1.1 ผู&ตัดสินชี้ขาด ไม�เกิน 1,100 USD ต�อ 

    (REFEREE) TOURNAMENT 

    7.1.2 กรรมการผู&ตัดสิน ไม�เกิน 750 USD ต�อ 

    (CHAIR UMPIRE) TOURNAMENT 

    7.1.3 หัวหน&าผู&ตัดสิน ไม�เกิน 750 USD ต�อ 

    (CHIEF UMPIRE) TOURNAMENT 

    7.1.4 ผู&กํากับเส&น ไม�เกิน 800 บาท ต�อวัน 

    (LINE MAN)   

  
7.2 ผู&ทําหน&าท่ีเก่ียวข&องกับ 
การแข�งขันกีฬาอาชีพ 

7.2.1 ผู&ควบคุมการแข�งขันด&าน
เทคนิค (SUPERVISOR) 

ไม�เกิน 2,500 USD ต�อ 
TOURNAMENT 
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ชนิดกีฬาอาชีพ 
ประเภทบุคลากร 

กีฬาอาชีพ 
ช่ือเรียก อัตราค!าตอบแทน 

    7.2.2 ผู&ควบคุมการแข�งขัน ไม�เกิน 2,500 USD ต�อ 

    (TOURNAMENT DIRECTOR) TOURNAMENT 
 

ตารางท่ี 1 แสดงอัตราค�าตอบแทนผู&ตัดสินกีฬา ตามระเบียบคณะกรรมการกีฬาอาชีพว�าด&วยการช�วยเหลือ 
การส�งเสริม และการสนับสนุนผู&จัดการแข�งขันกีฬาอาชีพ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
2. นักศึกษาท่ีไม�มีใบอนุญาต แต�ทําหน&าท่ีเป�นกรรมการผู& ตัดสินกีฬา เบิกจ�ายได&ในอัตรา            

ชั่วโมงละ 40 บาท แต�เบิกจ�ายได&ไม�เกินวันละ 7 ชั่วโมง 
 

หลักฐานประกอบการเบิกจ!าย 
1. บันทึกข&อความขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีได&รับอนุมัติแล&ว 
2. รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการตามแบบฟอร0มขององค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
3. กําหนดการและตารางการแข�งขันกีฬานั้น ๆ 
4. หนังสือเชิญเพ่ือให&มาเป�นกรรมการผู&ตัดสินกีฬา 
5. ใบสําคัญรับเงินค�าตอบแทนผู&ตัดสินกีฬา 
6. บัตรประจําตัวหรือใบอนุญาตของสมาคมกีฬาท่ีเก่ียวข&อง ท่ีข้ึนทะเบียนตามหลักเกณฑ0ของสหพันธ0

กีฬา หรือสมาพันธ0กีฬา หรือองค0กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬานั้น ๆ 
7. บันทึกข&อความขออนุมัติเบิกจ�ายเงิน 

 

3.2.4 ค!าเงินรางวัลการประกวด การแข!งขัน หมายถึง เงินท่ีทางมหาวิทยาลัยจ�ายให&แก�บุคคลผู&ซ่ึง
เข&าร�วมแข�งขันเพ่ือเลือกเฟ$นเอาสิ่งท่ีดีท่ีสุด โดยมีการตัดสิน เช�น ประกวดนางงาม ประกวดบทความ หรือจาก
การท่ีคู�ต�อสู&ต้ังแต�สองฝwายข้ึนไปแย�งชิงกันเพ่ือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช�น การแข�งขันในธรรมชาติเพ่ือความอยู�รอด    
การแข�งขันทางธุรกิจ การแข�งขันกีฬา 
 

รายละเอียดและสาระสําคัญ 
1. การประกวดและการแข�งขันต�าง ๆ มีการจ�ายเงินค�าเงินรางวัลแบ�งเป�น 2 ประเภท คือ ประเภท

บุคคลและประเภททีม ซ่ึงมีอัตราการจ�ายเงินค�าเงินรางวัลไม�เท�ากัน 
 

หลักเกณฑ�และวิธีการคํานวณ 
1. ค�าเงินรางวัลประกวด แข�งขัน ประเภทบุคคล 

รางวัลท่ี 1 เงินหรือของรางวัลมูลค�าไม�เกิน 3,000 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินหรือของรางวัลมูลค�าไม�เกิน 2,000 บาท 
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รางวัลท่ี 3 เงินหรือของรางวัลมูลค�าไม�เกิน 1,000 บาท 
 2. ค�าเงินรางวัลประกวด แข�งขัน ประเภททีม 

รางวัลท่ี 1 เงินหรือของรางวัลมูลค�าไม�เกิน 5,000 บาท 
รางวัลท่ี 2 เงินหรือของรางวัลมูลค�าไม�เกิน 4,000 บาท 
รางวัลท่ี 3 เงินหรือของรางวัลมูลค�าไม�เกิน 3,000 บาท 
 

หลักฐานประกอบการเบิกจ!าย 
1. บันทึกข&อความขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีได&รับอนุมัติแล&ว 
2. รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการตามแบบฟอร0มขององค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
3. กําหนดการการประกวดและตารางการแข�งขันกีฬานั้น ๆ 
4. เอกสารหลักฐานประกาศผลการประกวด ผลการแข�งขันกีฬา โดยนายกองค0การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแก�น หรือ ท่ีปรึกษาองค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น เป�นผู&ลงนามรับรองผล 
5. ใบสําคัญรับเงินค�าเงินรางวัลการประกวด การแข�งขัน 
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรนักศึกษา 
7. บันทึกข&อความขออนุมัติเบิกจ�ายเงิน 

 
 3.2.5 ค!าอาหารว!างและเครื่องดื่ม หมายถึง อาหารระหว�างม้ือ เป�นอาหารประเภทเบาๆ ท่ีมีปริมาณ
อาหารน&อยกว�าอาหารมือหลัก 
 

รายละเอียดและสาระสําคัญ 
1. ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ให&เบิกได&เท�าท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกินอัตราท่ีกําหนด ท้ังนี้การจัดอาหารว�าง

และเครื่องด่ืมต&องไม�เกิน 2 ม้ือต�อวัน 
 

หลักเกณฑ�และวิธีการคํานวณ 
1. การจัดกิจกรรม/โครงการภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก�น เบิกได&ไม�เกินม้ือละ 35 บาทต�อคนต�อ

ม้ือ 
2. การจัดกิจกรรม/โครงการภายนอกพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก�น เบิกได&ไม�เกินม้ือละ 50บาทต�อคน

ต�อม้ือ 
 

หลักฐานประกอบการเบิกจ!าย 
1. บันทึกข&อความขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีได&รับอนุมัติแล&ว 
2. รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการตามแบบฟอร0มขององค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
3. กําหนดการในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
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4. ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินพร&อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
5. รายชื่อผู&เข&าร�วมรับประทานอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
6. บันทึกข&อความขออนุมัติเบิกจ�ายเงิน 

 
 3.2.6 ค!าอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง ค�าอาหารม้ือหลัก 3 ม้ือ คือ ม้ือเช&า กลางวันและเย็นเท�านั้น 
 

รายละเอียดและสาระสําคัญ 
1. ค�าอาหารและเครื่องด่ืม ให&เบิกได&เท�าท่ีจ�ายจริง แต�ไม�เกินอัตราท่ีกําหนด ท้ังนี้การจัดอาหารและ

เครื่องด่ืมจะต&องไม�เกิน 3 ม้ือต�อวัน 
2. กรณีผู&จัดไม�ได&จัดอาหารและเครื่องด่ืมให& ให&เบิกค�าอาหารและเครื่องด่ืมได&ตามอัตราท่ีกําหนด 

 3. ค�าอาหารและเครื่องด่ืมสําหรับผู&ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรท่ีเชิญเข&าร�วมโครงการ เบิกจ�ายได&เท�าท่ี
จ�ายจริง แต�ไม�เกินอัตราท่ีกําหนด 
 

หลักเกณฑ�และวิธีการคํานวณ 
1. การจัดกิจกรรม/โครงการภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก�น เบิกได&ไม�เกินม้ือละ 70 บาทต�อคนต�อ

ม้ือ 
2. การจัดกิจกรรม/โครงการภายนอกพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก�น เบิกได&ไม�เกินม้ือละ 80บาทต�อคน

ต�อม้ือ 
 3. ในกรณีผู&จัดไม�ได&จัดอาหารและเครื่องด่ืมให& ให&เบิกค�าอาหารและเครื่องด่ืมได& ในอัตราไม�เกิน     
50 บาทต�อคนต�อม้ือ 
 4. ค�าอาหารและเครื่องด่ืมสําหรับผู&ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรท่ีเชิญเข&าร�วมโครงการ เบิกจ�ายได& ดังนี้  
  4.1 การจัดกิจกรรม/โครงการภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก�น เบิกได&ไม�เกินม้ือละ      
250 บาทต�อคน 
  4.2 การจัดกิจกรรม/โครงการภายนอกพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก�น เบิกได&ไม�เกินม้ือละ    
350 บาทต�อคน 
 

หลักฐานประกอบการเบิกจ!าย 
1. บันทึกข&อความขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ ท่ีได&รับอนุมัติแล&ว 
2. รายละเอียดของกิจกรรม/โครงการตามแบบฟอร0มขององค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
3. กําหนดการในการจัดกิจกรรม/โครงการ 
4. ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินพร&อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
5. รายชื่อผู&เข&าร�วมรับประทานอาหารและเครื่องด่ืม 
6. บันทึกข&อความขออนุมัติเบิกจ�ายเงิน 
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3.2.7 ค!าใช$จ!ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ในคู�มือการปฏิบัติงานฉบับนี้           
จะกล�าวถึงการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร โดยพาหนะส�วนบุคคล พาหนะรับจ&าง พาหนะประจําทาง 
เท�านั้น ซ่ึงนักศึกษา บุคลากรและเจ&าหน&าท่ีท่ีเข&าร�วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรด&านกีฬาและนันทนาการ องค0การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น จะต&องเดินทางไปราชการเพ่ือร�วมกิจกรรม ประชุม เข&าร�วมการประกวด  
และเข&าร�วมการแข�งขันกีฬาประเภทต�าง ๆ 

ค!าใช$จ!ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง ค�าใช&จ�ายท่ีทางราชการจ�ายให&แก�ผู& เดินทางไป 
ปฏิบัติงานนอกท&องท่ีท่ีปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดค�าใช&จ�ายระหว�างการเดินทาง เพ่ือมิให&ผู&เดินทางเดือดร&อน 
ค�าใช&จ�ายท่ีทางราชการจ�ายให&จะเป�นรายจ�ายท่ีจําเป�น ซ่ึงเกิดข้ึนในการเดินทาง เงินท่ีทางราชการจ�ายให&นี้มิใช�
ค�าตอบแทนในการทํางาน แต�เป�นค�าใช&จ�ายเพ่ือให&เดินทางไปปฏิบัติราชการ 

ลักษณะของการเดินทางไปราชการ นักศึกษา บุคลากรและเจ&าหน&าท่ีท่ีเก่ียวข&องกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรด&านกีฬาและนันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น นั้น มีลักษณะการเดินทางไป
ราชการเพ่ือเข&าร�วมกิจกรรม ประชุม เข&าร�วมการประกวด และเข&าร�วมการแข�งขันกีฬาประเภทต�าง ๆ 

 

สิทธิการเบิกค!าใช$จ!ายในการเดินทางไปราชการ  
1. ผู&เดินทางไปราชการมีสิทธิเบิกค�าใช&จ�ายนับต้ังแต�วันท่ีได&รับอนุมัติให&เดินทางไปราชการ  
2. ในกรณีท่ีผู&เดินทางไปราชการมีความจําเป�นต&องเดินทางล�วงหน&า หรือไม�สามารถเดินทางกลับหลัง

เสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะเหตุส�วนตัว ท้ังนี้ได&รับอนุมัติให&ลากิจหรือลาพักผ�อน และได&รับอนุมัติจากผู&มี
อํานาจอนุมัติให&เดินทางสําหรับช�วงเวลาดังกล�าว มีสิทธิเบิกค�าใช&จ�ายในการเดินทางไปราชการเม่ือมีการปฏิบัติ 
ตามคําสั่งทางราชการแล&ว 

 
การอนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ี 
การเดินทางไปราชการของนักศึกษาบุคลากรและเจ&าหน&าท่ี ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรด&านกีฬาและ

นันทนาการ องค0การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น จะต&องได&รับอนุมัติให&เดินทางจากผู&มีอํานาจในการ
อนุมัติก�อน ซ่ึงได&แก� อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีได&รับมอบอํานาจให&ปฏิบัติการแทน 

ค!าใช$จ!ายในการเดินทางไปราชการท่ีสามารถเบิกได$ตามระเบียบ ประกอบด&วย 
1. ค�าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง  
2. ค�าเช�าท่ีพัก 
3. ค�าพาหนะ 
4. ค�าใช&จ�ายอ่ืนตามความจําเป�น  
 
ค!าเบ้ียเล้ียงเดินทาง 
1. การนับเวลาการเดินทางไปราชการเพ่ือคํานวณเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ให&นับต้ังแต�เวลาออกจากท่ีพัก

หรือสถานท่ีปฏิบัติงานตามปกติ จนกลับถึงท่ีพักหรือสถานท่ีปฏิบัติงานตามปกติแล&วแต�กรณี ดังนี้ 
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หลักเกณฑ�การเบิกค!าเบ้ียเล้ียง 

� เดินทางออกจากท่ีอยู�หรือท่ีทํางานปกติ จนกลับถึงท่ีอยู�หรือท่ีทํางานปกติ 

� กรณีท่ีมีการพักแรม ให&นับ 24 ชั่วโมง เป�น 1 วัน แต�ถ&าไม�ถึง 24 ชั่วโมง หรือเกิน 24 ชั่วโมง 
ส�วนท่ีไม�ถึงหรือเกิน 24 ชั่วโมงนั้น  นับได&เกิน 12 ชั่วโมง ให&นับเป�น 1 วัน 

� กรณีไม�พักแรม หากนับได&ไม�ถึง 24 ชั่วโมง และส�วนท่ีไม�ถึงนั้นนับได&เกิน 12 ชั่วโมง ให&
นับเป�น 1 วัน หากนับได&เกิน 12 ชั่วโมง แต�เกิน 6 ชั่วโมง ให&นับเป�นครึ่งวัน 

� กรณีเดินทางล�วงหน&าอาจเนื่องมาจากลากิจ หรือลาพักผ�อน ก�อนจะเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ให&นับต้ังแต�วันเริ่มปฏิบัติราชการ 

� กรณีท่ีไม�เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นแล&ว อันเนื่องจากลากิจหรือลาพักผ�อน 
ให&นับถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติราชการ 

ในกรณีดังกล�าวข&างต&น สามารถนับเวลาเพ่ือคํานวณค�าเบ้ียเลี้ยง ดังนี้ 
กรณีไม�พักแรม นับ 24 ชั่วโมง =   1 วัน 

เกิน 12 ชั่วโมง  =   1 วัน 
เกิน 6 ชั่วโมง =   1/2 วัน   

กรณีพักแรม นับ 24 ชั่วโมง =   1 วัน 
เกิน 12 ชั่วโมง =   1 วัน 
 

 2.อัตราค�าเบ้ียเลี้ยง 
ประเภทระดับ อัตราค!าเบ้ียเล้ียง (บาท/คน/วัน) 

ท่ัวไป : นักศึกษา,ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส 
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ,                                      

อาจารย0, ผู&ช�วยศาสตราจารย0 
อํานวยการ : ระดับต&น 

240 

วิชาการ : รองศาสตราจารย0, ศาสตราจารย0, เชี่ยวชาญ   
อํานวยการ : ระดับสูง  
บริหาร : ระดับต&น, สูง 

270 

  

 ค!าเช!าท่ีพัก  
 การเดินทางไปราชการ ณ สถานท่ีปฏิบัติราชการใดท่ีไม�สะดวกในการเดินทางไปกลับระหว�าง สถานท่ี
ปฏิบัติราชการนั้นกับสถานท่ีอยู� ให&เบิกค�าเช�าท่ีพักระหว�างท่ีไปราชการได& นับแต�วันท่ีออกเดินทาง  

กรณีห&ามเบิกค�าท่ีพัก ดังนี้ 

� กรณีการเดินทางไปราชการท่ีผู&เดินทางไม�มีสิทธิเบิกค�าเช�าท่ีพัก ได&แก�  
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- การพักแรมในยานพาหนะ เช�น การเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารประจาทาง ท่ี ต&องค&าง
คืนบนรถ  

- การพักแรมในท่ีพักท่ีราชการจัดให& เช�น บ&านพักรับรอง   

� กรณีท่ีเจ็บปwวยในระหว�างเดินทางไปราชการและต&องพักรักษาตัวในสถานพยาบาลให&ผู&
เดินทาง งดเบิกค�าเช�าท่ีพัก 
 

การเบิกค�าเช�าท่ีพัก มี 2 ลักษณะ ได&แก�  
1. ค�าเช�าท่ีพักเหมาจ�าย  
2. ค�าเช�าท่ีพักจ�ายจริง 
 

หลักเกณฑ�การเบิกค!าเช!าท่ีพัก  
1. กรณีการเดินทางไปราชการของนักศึกษา กรณีเบิกจ�ายค�าท่ีพักเหมาจ�ายให&เบิกจ�ายได&อัตราไม�เกิน 

350 บาทต�อคนต�อคืน 
2. กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวสามารถเลือกเบิกค�าท่ีพักแบบเหมาจ�ายหรือจ�ายจริงอย�างใด   

อย�างหนึ่งตลอดของการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น  
3. กรณีเดินทางไปราชการเป�นหมู�คณะ ต&องเลือกเบิกค�าท่ีพักเหมือนกันท้ังคณะตลอดการ เดินทาง  
4. การเดินทางเป�นหมู�คณะกรณีเลือกเบิกจ�ายจริงให&พักรวมกันสองคนต�อหนึ่งห&อง เว&นแต� เป�นกรณีท่ี

ไม�เหมาะสมจะพักรวมกับผู&อ่ืนได& ให&เบิกได&เท�าท่ีจ�ายจริงไม�เกินอัตราค�าเช�าท่ีพักคนเดียว 
 

อัตราค!าท่ีพัก 

ประเภท/ระดับ 
อัตราค!าเช!าท่ีพัก (บาท/คน/วัน) 

เหมาจ!าย 
จ!ายจริง 

พักเดี่ยว พักคู! 
นักศึกษา 350   
ท่ัวไป : ปฏิบัติงาน, ชํานาญงาน, อาวุโส 
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ชํานาญการ, ชํานาญการพิเศษ

,อาจารย0, ผู&ช�วยศาสตราจารย0 
อํานวยการ : ระดับต&น 

800 1,500 850 

ท่ัวไป : ทักษะพิเศษ  
อํานวยการ : ระดับ สูง  
บริหาร : ระดับต&น 

1,200 2,200 1,200 

วิชาการ : ผู&ทรงคุณวุฒิ  
บริหาร : ระดับสูง 

1,200 2,500 1,400 
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 ค!าพาหนะ 

 ค!าพาหนะ  หมายถึง ค�าเช�ายานพาหนะ ค�าเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ ค�าระวางบรรทุก ค�าจ&างคน
หาบหาม และค�าใช&จ�ายอ่ืนๆ ทํานองเดียวกัน 
 ยานพาหนะประจําทาง หมายถึง ยานพาหนะท่ีให&บริการท่ัวไปเป�นประจํา โดยมีเส&นทางการเดินรถท่ี
แน�นอน มีหลักเกณฑ0คิดอัตราค�าโดยสารและค�าระวางท่ีแน�นอน เช�น รถไฟ รถโดยสารประจําทาง เครื่องบิน 
เรือ และยานพาหนะ 
 
 หลักเกณฑ�การเบิกค!ายานพาหนะ แบ�งออกเป�น 3 ลักษณะ คือ 
  1. พาหนะรับจ&าง (Taxi)  

2. พาหนะประจําทาง  
3. พาหนะส�วนตัว 

  
1. พาหนะรับจ$าง (Taxi) ซ่ึงได&แก� ค�ารถแท็กซ่ี รถจักรยานยนต0รับจ&าง ให&เบิกได&ตามหลักเกณฑ0 ดังนี้ 

ประเภท/ระดับ หลักเกณฑ�การเบิก 
ท่ัวไป : ชํานาญงาน, อาวุโส, ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : ชํานาญการ, ทรงคุณวุฒิ  
อํานวยการ : ต&น, สูง บริหาร: ต&น , สูง 

1. ไป – กลับระหว�างท่ีพักหรือท่ีปฏิบัติราชการ ถึง สถานีรถ
ประจําทาง/สถานียานพาหนะประจําทาง เพ่ือเดินทางไป
ราชการภายในจังหวัดเดียวกัน ไม� กําหนดวงเงิน  
กรณีถ&าหากข&ามเขตจังหวัด  
- เขตติดต�อหรือผ�าน กทม. จ�ายจริง เท่ียวละไม�เกิน 600 บาท   
- เขตติดต�อจังหวัดอ่ืน จ�ายจริง เท่ียวละไม�เกิน 500 บาท 
2. การเดินทางไป - กลับระหว�างท่ีอยู� ท่ีพักกับ สถานท่ีปฏิบัติ
ราชการในจังหวัดเดียวกันไม�เกินวัน ละ 2 เท่ียว  
3. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิชาการ : ปฏิบัติการ  
ท่ัวไป : ปฏิบัติงาน, ลูกจ&างประจํา/   

ชั่วคราว, พนักงานราชการ 

1. เบิกได&ในกรณีท่ีไม�มีรถประจําทาง  
2. กรณีมีรถประจําทาง แต�มีความจําเป�น ต&องใช&รถรับจ&าง เช�น 
กรณีมีสัมภาระ ให&ชี้แจงเหตุผลเพ่ือขออนุมัติ และใช&หลักเกณฑ0
เดียวกันกับระดับ 6 ข้ึนไปได& 

หมายเหตุ : นักศึกษาให&เบิกจ�ายได&ในอัตราตําแหน�งระดับปฏิบัติการ 

 

2. พาหนะประจําทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจําทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะ อ่ืนท่ี
ให&บริการขนส�งแก�บุคคลท่ัวไปเป�นประจํา มีเส&นทาง ค�าโดยสารและค�าระวางท่ีแน�นอน หลักเกณฑ0การเบิกค�า
พาหนะประจําทางให&เบิกได&ตามจ�ายจริงแต�ไม�เกินสิทธิ ซ่ึงจะกล�าวถึงยานพาหนะประจําทาง เช�น รถไฟ       
รถโดยสาร ดังนี้ 
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ระดับ ประเภท อัตราการเบิก/คน 
ท่ัวไป : ชํานาญงานข้ึนไป วิชาการ : 
ชํานาญการข้ึน ไป  
อํานวยการ : ต&น, สูง  
บริหาร : ต&น , สูง 

รถด�วน รถด�วนพิเศษ ชั้นท่ี 1 
นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) 

เท�าท่ีจ�ายจริง ประหยัด 

วิชาการ: ปฏิบัติการ  
ท่ัวไป: ปฏิบัติงาน,ลูกจ&างประจํา /ชั่วคราว, 

พนักงานราชการ 

รถโดยสารประจําทาง รถไฟ 
(VIP 24 ท่ีนั่ง ป.1 ป.2) 

เท�าท่ีจ�ายจริง ประหยัด 

หมายเหตุ : นักศึกษาให&เบิกจ�ายได&ในอัตราตําแหน�งระดับปฏิบัติการ 

 
3. พาหนะส!วนตัว หมายถึง รถยนต0ส�วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต0ส�วนบุคคลท่ีมิใช�ของทางราชการ 
หลักเกณฑ0การใช&ยานพาหนะส�วนตัว มีดังนี้ 

� ต&องได&รับอนุมัติจากผู&มีอํานาจอนุมัติ ให&เดินทางไปราชการ ด&วยยานพาหนะส�วนตัว พร&อม
ท้ังระบุหมายเลขทะเบียนรถ  

� คํานวณระยะทางตามเส&นทางกรมทางหลวง โดยเส&นตรงและสั้นท่ีสุด  

� กรณีใช&เส&นทางของหน�วยงานอ่ืนท่ีไม�มีตามเส&นทางกรมทางหลวง ผู&เดินทางต&องรับรองด&วย
ตนเอง  

อัตราเงินชดเชยยานพาหนะส!วนตัว 
ระดับ ประเภท กิโลเมตร : บาท 

ทุกระดับ รถยนต0ส�วนบุคคล 4 
ทุกระดับ รถจักรยานยนต0ส�วนบุคคล 2 

หมายเหตุ : คํานวณระยะทางตามเส&นทางกรมทางหลวง 
 
ค!าใช$จ!ายอ่ืนท่ีจําเปHนต$องจ!ายในการเดินทาง 
ให&เบิกได&ตามความจําเป�น เหมาะสม ประหยัด ตามเง่ือนไข ดังนี้ 
1. เป�นค�าใช&จ�ายท่ีจําเป�นต&องจ�าย หากไม�จ�ายไม�อาจถึงจุดหมายแต�ละช�วงท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ 

ได& เช�น ค�าปะยาง ค�าผ�านทางด�วน เป�นต&น  
2. ต&องไม�เป�นค�าใช&จ�ายท่ีมีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ0 ข&อบังคับ หรือหนังสือสั่งการกําหนดไว&เป�น 

การเฉพาะ เช�น ค�าสาธารณูปโภค 
3. ต&องไม�ใช�ค�าใช&จ�ายท่ีเก่ียวข&องกับเนื้องานท่ีไปปฏิบัติราชการ  
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หลักฐานประกอบการเบิกจ!าย 
1. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร (แบบ มข. - กง. - 16)  
2. คําสั่ง บันทึกข&อความอนุมัติให&บุคลากรเดินทางไปราชการ หนังสือเชิญเข&าร�วมประชุม เข&าร�วม

กิจกรรม ประกวด แข�งขันหรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข&อง  
3. แบบรายงานการเดินทางไปราชการหรือแบบ 8708 

3.1 กรณีเดินทางรายบุคคลให&แนบเฉพาะแบบ 8708 ส�วนท่ี 1 
3.2 กรณีเดินทางเป�นหมู�คณะให&ใช&แบบ 8708 ส�วนท่ี 1 และ ส�วนท่ี 2  

4. การเบิกจ�ายค�าท่ีพัก  
 4.1 กรณีเบิกจ�ายเท�าท่ีจ�ายจริงให&แนบใบเสร็จรับเงินและใบแจ&งรายละเอียดการเข&าพัก 

(Folio) 
4.2 กรณีเบิกจ�ายแบบเหมาจ�ายให&ระบุค�าท่ีพักในแบบ 8708 ส�วนท่ี 1 ไม�ต&องแนบหลักฐาน

ใบเสร็จรับเงินประกอบการเบิกจ�าย  
4.3 กรณีของนักศึกษาการเบิกค�าท่ีพักแบบเหมาจ�าย ให&แนบใบสําคัญรับเงินของผู&รับเงินเป�น

หลักฐานการจ�าย 
5. การเบิกจ�ายค�าพาหนะ  

5.1 กรณีใช&ยานพาหนะรับจ&าง (Taxi) และยานพาหนะประจําทาง 
- แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111)  
5.2 กรณีใช&ยานพาหนะของทางราชการ แบบใช&บัตรเติมน้ํามันรถราชการ (Fleet Card) 
- แนบใบขออนุมัติการใช&รถยนต0ของทางราชการ  
- บันทึกขออนุ มั ติ เ บิกจ�ายและขออนุ มั ติ ตัดโอนงบประมาณให& กับส�วนกลาง หรือ                
คณะ หน�วยงานท่ีให&ความอนุเคราะห0ใช&ยานพาหนะของทางราชการ 

- แนบใบเสร็จรับเงินค�าน้ํามันเชื้อเพลิง 
- แนบรายงานการใช&บัตรเติมน้ํามันรถราชการ 
- แนบรายงานสรุปการใช&จ�ายผ�านบัตรเติมน้ํามันรถราชการ 
5.3 กรณีใช&ยานพาหนะส�วนตัวเดินทางไปราชการ  
- แนบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) พร&อมระบุหมายเลขทะเบียนรถ 
- แนบแผนท่ีการเดินทางแสดงระยะทางไป - กลับ (กิโลเมตร)  

 6. หลักฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการเดินทางไปราชการ 
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3.3 ข$อควรระวังและส่ิงท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 
1. ผู&ปฏิบัติงานการเงินด&านการตรวจสอบเอกสารเบิกจ�ายต&องมีความรู&ความสามารถและทักษะในการ

ปฏิบัติงาน รวมถึงมีความรู&ด&านกฎเกณฑ0 ระเบียบ และข&อบังคับของทางราชการ จึงจะช�วยให&ภารกิจของ
หน�วยงานเป�นไปอย�างราบรื่นและบรรลุตามเป$าหมาย 

2. การปฏิบัติงานต&องใช&ความละเอียด รอบคอบ ในการสังเกตตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิก 
เช�น ใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการเบิกจ�ายต�าง ๆ  

3. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�ายถือเป�นหัวใจสําคัญของภารกิจการเงิน ซ่ึงหลักฐานการ
จ�ายเป�นเอกสารหลักฐานท่ีใช&สนับสนุนการเบิกจ�ายเงินและเป�นเอกสารหลักฐานท่ีใช&เป�นข&อมูลทางการเงินมี
ความถูกต&องเชื่อถือได&ของการบันทึกบัญชี มีข้ันตอนการทํางานท่ีละเอียดอ�อนและต&องอยู�ในกรอบของการ
ปฏิบัติท่ีถูกต&อง รวดเร็ว โปร�งใส 

4. หลักฐานประกอบการเบิกจ�ายเงินไม�ครบถ&วนตามท่ีระเบียบกําหนด เช�น การเบิกจ�ายค�าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ไม�มีใบลงเวลาการปฏิบัติงาน การลงชื่อปฏิบัติงานไม�ครบถ&วน หรือการคิด
คํานวณอัตราค�าตอบแทนไม�ถูกต&อง สิ่งเหล�านี้ผู&ปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารเบิกจ�าย ต&องใช&ความระมัดระวัง 
ความรอบคอบเป�นอย�างมาก 

5. ผู&ปฏิบัติงานการเงินด&านการตรวจสอบเอกสารเบิกจ�าย ต&องยึดม่ันและปฏิบัติตามกฎเกณฑ0 
ระเบียบ ข&อบังคับ คําสั่ง หรือประกาศท่ีเก่ียวข&องอย�างเคร�งครัด 
 6.การตรวจสอบเอกสารเบิกจ�ายนอกจากจะมีความรู&ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงมีความรู&ด&านกฎเกณฑ0 ระเบียบ และข&อบังคับของทางราชการแล&ว ยังต&องปฏิบัติงานภายใต&กรอบ
เง่ือนไขของระยะเวลา คือ ต&องปฏิบัติงานด&วยความรวดเร็ว ไม�ล�าช&า  
 7. การส�งเอกสารเบิกจ�ายกลับคืนคณะ หน�วยงานเพ่ือแก&ไข ต&องชี้แจงและระบุลักษณะถึงข&อผิดพลาด 
ให&ชัดเจน พร&อมท้ังลงลายมือชื่อผู&ตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง 
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บทท่ี 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 

การเบิกค
าใชจ
ายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกีฬาและนันทนาการ องค!การนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก
น ตองเบิกจ
ายตามกฎเกณฑ! ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ การปฏิบัติงานดาน
การเงิน ของกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก
น ผูปฏิบัติงานดานการเงินตองวิเคราะห!และตรวจสอบการขอเบิก 

ค
าใชจ
ายในกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกีฬาและนันทนาการ องค!การนักศึกษา ดวยความละเอียด รอบคอบ
ถูกตอง แม
นยํา รวดเร็ว โปร
งใส ดังนั้น จึงจําเป2นอย
างยิ่งท่ีจะตองมีการวางแผน วิธีการ หรือเทคนิคการ
ตรวจสอบ กลยุทธ!การปฏิบัติงาน การตรวจสอบความถูกตองของเอกสารการเบิกจ
ายค
าใชจ
ายของกิจกรรม
เสริมหลักสูตรดานกีฬาและนันทนาการ องค!การนักศึกษา มีเทคนิคและกลยุทธ!การปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
  

4.1 เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 4.1.1 เทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารเบิกจ�าย 

 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกีฬาและนันทนาการ องค!การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก
น     
มีข้ันตอนและกระบวนการต้ังแต
 การเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม การวางแผนจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรม การจัดเตรียมเอกสารเบิกจ
าย ซ่ึงทุกข้ันตอนลวนแต
มีความสัมพันธ!และเก่ียวเนื่องไปถึง
ข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย กล
าวคือถาเริ่มข้ันตอนหรือกระบวนการใด ๆ ดําเนินการดวยความ
ถูกตอง เรียบรอย จะส
งผลใหข้ันตอนในการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย รวดเร็ว ถูกตอง ลดป;ญหาและ
ขอผิดพลาดของหลักฐานการเบิกจ
ายได ดังนั้น เพ่ือใหการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
ายเป2นไปดวยความเรียบรอย 
ถูกตอง รวดเร็ว จึงมีเทคนิคท่ีใชในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

ข้ันตอน/วิธีการ เทคนิคท่ีใช! 
การเขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรม 1) ใหคําปรึกษา แนะนํา แก
ผูรับผิดชอบโครงการใน

วิธีการเขียนโครงการ ใหถูกตองครอบคลุมองค!ประกอบ
ของโครงการ  
2) ค
าใชจ
ายในการดําเนินโครงการ ใหเขียนระบุลงไปใน
โครงการใหครบถวน ครอบคลุม ส
งผลทําใหการ
ตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย ง
าย รวดเร็ว เพราะค
าใชจ
าย
ท่ีเกิดข้ึนเป2นไปตาม ท่ีขออนุมัติในโครงการ 
3) วัน เดือน ปA ท่ีจัดโครงการ ตองระบุใหชัดเจนและ
ถูกตอง ตรงกับวันท่ีตองการจัดโครงการ 

การวางแผนจัดกิจกรรม 1) ใหคําปรึกษา แนะนํา แก
ผูรับผิดชอบโครงการในการ
วางแผนจัดกิจกรรมเพ่ือความเหมาะสม และเพ่ือให
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ข้ันตอน/วิธีการ เทคนิคท่ีใช! 
สอดคลองกับงบประมาณและกิจกรรมของโครงการ 
2) วางแผนข้ันตอนการใชจ
ายเงิน จนถึงข้ันตอนการ
เตรียมเอกสารเบิกจ
าย เพ่ือมีสะดวก รวดเร็ว ทันต
อ
ระยะเวลาการชําระคืนเงินยืม ในกรณีท่ียืมเงินทดรอง
จ
าย 

การจัดกิจกรรม 1) การติดต
อ สอบถาม โดยการติดต
อทางโทรศัพท!ไปยัง
ผูรับผิดชอบโครงการ หรือท่ีปรึกษาโครงการ สอบถาม
ป;ญหา อุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพ่ือจะไดหาวิธีแกไข
อย
างถูกตองและรวดเร็ว 

การจัดเตรียมเอกสารเบิกจ
าย 1) ลงมือปฏิบัติจัดทําเอกสาร หลักฐาน แบบฟอร!ม 
รายละเอียดต
าง ๆ ท่ีเก่ียวของในโครงการ เช
น การจัด
โครงการอบรมกติกาผู ตัดสินกีฬา ก็ตองจัดทําและ
เตรี ยมเอกสารใบสํ า คัญค
 าตอบแทนวิทยากรให
ผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือลดป;ญหาและขอผิดพลาด 

การตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย 1) ในกรณีท่ีเอกสารเบิกจ
ายมีป;ญหา เกิดขอผิดพลาด
ตองดําเนินการแกไขนั้น ก
อนท่ีจะส
งเอกสารการ
เบิกจ
ายกลับไปยังกองการกีฬา ไดมีการโทรศัพท!ติดต
อ
ไปยังผูรับผิดชอบโครงการ ใหเขามาประสาน รับรู 
รับทราบ ถึงป;ญหา ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน รวมไปถึงการ
ใหคําแนะนํา ชี้แจงและแนวทางการแกไขโดยตรง    
เพ่ือลดป;ญหาและขอผิดพลาดท่ีจะเกิดซํ้าข้ึนอีก 

 

4.1.2 เทคนิคการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกีฬาและนันทนาการ องค!การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก
น ผูปฏิบัติงานไดยึดหลักการปฏิบัติงานตามข้ันตอน PDCA คือ วงจรการ
บริหารงานคุณภาพ ไดแก
 Plan (วางแผน),Do (ปฏิบัติ),Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดําเนินการให
เหมาะสม) ซ่ึงวงจร PDCA สามารถนํามาประยุกต!ใชไดกับการปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย ซ่ึงมี
รายละเอียดในแต
ละข้ันตอน ดังนี้ 
 

หลักการปฏิบัติงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 
P = Plan (การวางแผน)  1. ศึกษา คนควาหาความรู เก่ียวกับกฎเกณฑ! ระเบียบ และ

ขอบังคับของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรดานกีฬาและนันทนาการ องค!การนักศึกษา 
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หลักการปฏิบัติงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 
2. จัดเตรียมเทคนิค วิธีการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
ายใหมีความ
ถูกตอง แม
นยํา และรวดเร็วยิ่งข้ึน  
3. จัดตารางเวลาเพ่ือพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักศึกษาและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกีฬาและ
นันทนาการ องค!การนักศึกษา ก
อนการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือ
สรางความรูความเขาใจในการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ
าย 

D = Do (การปฏิบัติตามแผน) 1. ศึกษาความรูและทําความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑ! ระเบียบ และ
ขอบังคับของทางราชการท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรดานกีฬาและนันทนาการ องค!การนักศึกษา 
2. จัดทําคู
 มือการปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ
ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกีฬาและนันทนาการ องค!การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก
น เพ่ือใหการปฏิบัติงานดังกล
าว
เป2นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรูกับนักศึกษาและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
กับการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกีฬาและนันทนาการ 
องค!การนักศึกษา ก
อนการจัดกิจกรรม/โครงการ เพ่ือสรางความรู
ความเขาใจในการจัดเตรียมเอกสารเบิกจ
าย 

C = Check  
(ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) 

1. รวบรวมกฎเกณฑ! ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการท่ี
เ ก่ียวของ กับการจัด กิจกรรมเสริมหลักสู ตรด าน กีฬาและ
นันทนาการ องค!การนักศึกษา 
2. สอบถามความรูความเขาใจกับนักศึกษาและเจาหนาท่ี ท่ี
เ ก่ียวข อง กับการ ทํา กิจกรรมเสริมหลักสูตรด านกีฬาและ
นันทนาการ องค!การนักศึกษา หลังการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
และหลังจากการจัดกิจกรรม/โครงการ 

A = Act (ปรับปรุงแกไข)  1. สรุปผลการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย ทบทวน แลกเปลี่ยน
เรียนรู หาวิธีการปรับปรุงขอผิดพลาดของเอกสารเบิกจ
ายในครั้ง
ต
อไป  
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4.2 วิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
วิธีการและข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ
าย กิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกีฬาและ

นันทนาการ องค!การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก
น เพ่ือใหการเบิกจ
ายค
าใชจ
ายเป2นไปอย
างถูกตอง      
ตามกฎ ระเบียบ ต
าง ๆ ท่ีเก่ียวของ มีวิธีการและข้ันตอนการตรวจสอบ ดังนี้  

 
4.2.1 ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
วิธีการตรวจสอบความครบถ!วนถูกต!องของหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย 
1. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติหลักการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

1.1 การระบุเหตุผลความจําเป2นในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
1.2 การกําหนด วัน/เดือน/ปA ท่ีตองการปฏิบัติงาน  
1.3 การระบุรายชื่อผูขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
1.4 จํานวนงบประมาณท่ีตองการขออนุมัติ 
1.5 การระบุแหล
งงบประมาณ ตองถูกตองตามรหัสงบประมาณท่ีหน
วยงานไดรับจัดสรร 

2. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ�ายปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
  2.1 รายชื่อผูเบิกจ
ายเงินค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตองตรงกับรายชื่อท่ี
ไดรับอนุมัติปฏิบัติงาน 

2.2 แหล
งงบประมาณท่ีเบิกจ
ายถูกตองตามรหัสงบประมาณท่ีหน
วยงานไดรับจัดสรร 
2.3 วัน/เดือน/ปA และระยะเวลาท่ีเบิกค
าตอบแทนการปฏิบัติงานไม
เกินท่ีไดรับอนุมัติ  
2.4  การคิดอัตราค
าตอบแทนเป2นไปตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2.5 จํานวนเงินเบิกรวมและจํานวนเงินท่ีเป2นตัวอักษรตองถูกตองและตรงกัน 
2.6 การลงลายมือชื่อผูปฏิบัติงานและลายมือชื่อหัวหนาผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอก

เวลาตองครบถวน 
2.7 ผูปฏิบัติงานเบิกค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตองไม
เบิกเงินซํ้าซอนกับ

การเบิกจ
ายค
าใชจ
ายอ่ืน ๆ เช
น ค
าเบ้ียประชุม ค
าเดินทางไปราชการเป2นตน 
  2.8 เม่ือตรวจสอบขออนุมัติเบิกจ
ายเงินค
าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เรียบรอย มีความถูกตองครบถวนของรายละเอียด ผูตรวจสอบตองลงลายมือชื่อรับรองว
าการตรวจสอบ
เอกสารเบิกจ
ายถูกตอง แต
หากเอกสารการเบิกจ
ายไม
ถูกตอง พบป;ญหาและขอผิดพลาด ใหแนบบันทึก
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร พรอมระบุเหตุผลชี้แจงขอผิดพลาดของเอกสารเบิกจ
าย เพ่ือส
งคืนกองการ
กีฬา ใหทําการแกไขเอกสารเบิกจ
ายต
อไป 
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 4.2.2 ค�าตอบแทนวิทยากร  
วิธีการตรวจสอบความครบถ!วนถูกต!องของหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย 
1. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ  

1.1 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

� ระบุชื่อชมรม........................ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ.....................................
ในวันท่ี......................ถึงวันท่ี.................................ณ...................................................
โดยมีนักศึกษาเขาร
วมกิจกรรม/โครงการ ประมาณ...................................ซ่ึงจะใช
งบประมาณท้ังสิ้น....................บาท (...............................) ใหเรียบรอยและครบถวน  

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของท่ีปรึกษาชมรมและประธานชมรม พรอมระบุวัน 
เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของการคุมยอดหมวดเงินขององค!การนักศึกษา พรอมท้ังเหรัญญิก
และนายกองค!การนักศึกษาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของกองการกีฬา โดยหัวหนางานส
งเสริมกิจกรรมกีฬาลงลายมือ
ชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการคุมยอดเงินคงเหลือในระบบ โดยผูประสานงานดานการคลังและพัสดุ
ลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาต
อผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผูอํานวยการกองการ
กีฬาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการอนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

1.2 ตรวจสอบโครงการและซ่ึงตองครอบคลุมทุกองค!ประกอบของโครงการ 15 องค!ประกอบ 
เช
น ชื่อโครงการ ความสอดคลองกับยุทธศาสตร!นโยบาย ผูรับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค!ท่ีชัดเจน วัน เดือน ปA ท่ีจัดกิจกรรม/โครงการ ระบุแหล
งงบประมาณท่ีใช ดูรายละเอียดความ
ครบถวนของกิจกรรม/โครงการ 

1.3 กําหนดการของการจัดกิจกรรม/โครงการ 
2. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ�ายค�าตอบแทนวิทยากร 

2.1 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายและหักลางเงินยืมทดรองจ
าย ดังนี้ 

� ระบุชื่อชมรม...........................ไดรับอนุมัติงบประมาณและยืมเงินทดรองจ
าย 
จํานวน....................บาท (...................) จากเงินงบประมาณ หมวด ....................
เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการ...........................เม่ือวันท่ี...................ณ....................                                               
บัดนี้ การดําเนินกิจกรรม/โครงการดังกล
าวไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว มีค
าใชจ
ายเป2น
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เงินท้ังสิ้น จํานวน....................บาท (...................) จึงใคร
ขอส
งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ
ายเพ่ือ 
        หักลางเงินยืมเลขท่ีสัญญา..................โดยมี.................เป2นผูยืมเงินทดรองจ
าย 
        จ
ายเงินเขาบัญชีธนาคารของ..........................ตําแหน
ง.................................... 
ใหเรียบรอยและครบถวน  

   2.1.1 กรณียืมเงินทดรองจ
าย ใหระบุเลขท่ีสัญญาเงินยืมและชื่อผูยืมเงินทดรองจ
าย 
   2.1.2 กรณีไม
ยืมเงินทดรองจ
าย ใหระบุชื่อท่ีปรึกษาโครงการ  พรอมระบุตําแหน
ง 

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของท่ีปรึกษาชมรมและประธานชมรม พรอมระบุวัน 
เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของการคุมยอดหมวดเงินขององค!การนักศึกษา เหรัญญิกองค!การ
นักศึกษาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของกองการกีฬา โดยหัวหนางานส
งเสริมกิจกรรมกีฬาลงลายมือ
ชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการคุมยอดเงินคงเหลือในระบบ โดยผูประสานงานดานการคลังและพัสดุ
ลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาต
อผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผูอํานวยการกองการ
กีฬาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการอนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

2.2 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายเงิน ตองมีความถูกตองครบถวนของ
รายละเอียดและแหล
งเงินเบิกจ
ายถูกตองหรือไม
 และผูมีอํานาจอนุมัติ ไดอนุมัติใหเบิกจ
ายเงินเรียบรอยแลว
หรือไม
 

2.3 ตรวจสอบหนังสือเชิญเป2นวิทยากร ตองระบุวัน เดือน ปA เวลาและหัวขอการบรรยาย
ชัดเจน  

2.4 ตรวจสอบหนังสือตอบรับการเป2นวิทยากร ทางวิทยากรทราบถึงวัน เวลาและหัวขอการ
บรรยายชัดเจน 

2.5 ตรวจสอบกําหนดการในการจัดอบรม ช
วงเวลาของการบรรยาย/อธิปราย ในช
วงเวลา
อะไรและหัวขออะไร ระบุใหชัดเจน 

2.6 ตรวจสอบใบสําคัญรับเงินค
าตอบแทนวิทยากร ว
าลงรายละเอียดหัวขอการบรรยาย 
อภิปราย เวลาเริ่ม จนถึงเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาเป2นก่ีชั่วโมง รวมถึงรายละเอียดต
าง ๆ เช
น วัน เดือน ปA 
ลายมือชื่อผูรับเงิน 

2.7 ตรวจสอบการคิดอัตราค
าตอบแทนวิทยากร เป2นไปตามระเบียบ/มติท่ีเก่ียวของหรือไม
 
2.8 ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ วันท่ี ถูกตองหรือไม
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2.9 ตรวจสอบในกรณีท่ีทางหน
วยงานยืมเงินทดรองจ
ายค
าตอบแทนวิทยากร จะตองมีการ
ประทับตราจ
ายเงินแลวพรอมลงชื่อและวันท่ีครบถวนหรือไม
 

2.10 ตรวจสอบในกรณีท่ีทางหน
วยงานตองการจ
ายตรงค
าตอบแทนวิทยากร ตองตรวจชื่อ 
ชื่อบัญชีธนาคารและเลขท่ีบัญชีธนาคารใหมีความถูกตอง 

2.11 เม่ือตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายเงินค
าตอบแทนวิทยากรเรียบรอย      
มีความถูกตองครบถวนของรายละเอียด ผูตรวจสอบตองลงลายมือชื่อรับรองว
าการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย
ถูกตอง แต
ถาหากเอกสารเบิกจ
ายไม
ถูกตอง พบขอผิดพลาด ใหแนบบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
พรอมระบุเหตุผลชี้แจงขอผิดพลาดของเอกสารเบิกจ
าย เพ่ือส
งคืนกองการกีฬา ใหทําการแกไขเอกสารเบิกจ
าย
ต
อไป 

 
 4.2.3 ค�าตอบแทนผู!ตัดสินกีฬา  

วิธีการตรวจสอบความครบถ!วนถูกต!องของหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย 

1. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ 
1.1 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

� ระบุชื่อชมรม........................ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ.....................................
ในวันท่ี......................ถึงวันท่ี.................................ณ...................................................
โดยมีนักศึกษาเขาร
วมกิจกรรม/โครงการ ประมาณ...................................ซ่ึงจะใช
งบประมาณท้ังสิ้น....................บาท (...............................) ใหเรียบรอยและครบถวน  

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของท่ีปรึกษาชมรมและประธานชมรม พรอมระบุวัน 
เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของการคุมยอดหมวดเงินขององค!การนักศึกษา พรอมท้ังเหรัญญิก
และนายกองค!การนักศึกษาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของกองการกีฬา โดยหัวหนางานส
งเสริมกิจกรรมกีฬาลงลายมือ
ชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการคุมยอดเงินคงเหลือในระบบ โดยผูประสานงานดานการคลังและพัสดุ
ลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาต
อผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผูอํานวยการกองการ
กีฬาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการอนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

1.2 ตรวจสอบโครงการและซ่ึงตองครอบคลุมทุกองค!ประกอบของโครงการ 15 องค!ประกอบ 
เช
น ชื่อโครงการ ความสอดคลองกับยุทธศาสตร!นโยบาย ผูรับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล
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วัตถุประสงค!ท่ีชัดเจน วัน เดือน ปA ท่ีจัดกิจกรรม/โครงการ ระบุแหล
งงบประมาณท่ีใช ดูรายละเอียดความ
ครบถวนของกิจกรรม/โครงการ 

1.3 ตรวจสอบกําหนดการและตารางการแข
งขันของชนิดกีฬานั้น ๆ ว
ามีการแข
งขันก่ีคู
        
ก่ีรายการในแต
ละวัน 
 2. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ�ายค�าตอบแทนผู!ตัดสินกีฬา 

2.1 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายและหักลางเงินยืมทดรองจ
าย ดังนี้ 

� ระบุชื่อชมรม...........................ไดรับอนุมัติงบประมาณและยืมเงินทดรองจ
าย 
จํานวน....................บาท (...................) จากเงินงบประมาณ หมวด ....................
เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการ...........................เม่ือวันท่ี...................ณ....................                                               
บัดนี้ การดําเนินกิจกรรม/โครงการดังกล
าวไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว มีค
าใชจ
ายเป2น
เงินท้ังสิ้น จํานวน....................บาท (...................) จึงใคร
ขอส
งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ
ายเพ่ือ 
        หักลางเงินยืมเลขท่ีสัญญา..................โดยมี.................เป2นผูยืมเงินทดรองจ
าย 
        จ
ายเงินเขาบัญชีธนาคารของ..........................ตําแหน
ง.................................... 
ใหเรียบรอยและครบถวน  

   2.1.1 กรณียืมเงินทดรองจ
าย ใหระบุเลขท่ีสัญญาเงินยืมและชื่อผูยืมเงินทดรองจ
าย 
   2.1.2 กรณีไม
ยืมเงินทดรองจ
าย ใหระบุชื่อท่ีปรึกษาโครงการ  พรอมระบุตําแหน
ง 

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของท่ีปรึกษาชมรมและประธานชมรม พรอมระบุวัน 
เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของการคุมยอดหมวดเงินขององค!การนักศึกษา เหรัญญิกองค!การ
นักศึกษาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของกองการกีฬา โดยหัวหนางานส
งเสริมกิจกรรมกีฬาลงลายมือ
ชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการคุมยอดเงินคงเหลือในระบบ โดยผูประสานงานดานการคลังและพัสดุ
ลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาต
อผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผูอํานวยการกองการ
กีฬาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการอนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

2.2 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายเงิน ว
ามีความถูกตองครบถวนของ
รายละเอียดและแหล
งเงินเบิกจ
ายถูกตองหรือไม
 และผูมีอํานาจอนุมัติ ไดอนุมัติใหเบิกจ
ายเงินเรียบรอยแลว
หรือไม
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2.3 ตรวจสอบหนังสือเชิญเป2นกรรมการผูตัดสินกีฬา ตองระบุวัน เดือน ปA เวลาและสนาม
การแข
งขันท่ีชัดเจน 

2.4 ตรวจสอบหนังสือตอบรับการเป2นกรรมการผูตัดสินกีฬา ทางกรรมการผูตัดสินกีฬาทราบ
ถึงวัน เวลาและสนามการแข
งขัน 

2.5 ตรวจสอบกําหนดการและตารางการแข
งขัน คู
แข
งขัน ช
วงเวลาของการแข
งขันตองระบุ
ใหชัดเจน เพราะจะมีผลในการนําไปคิดอัตราค
าตอบแทน 

2.6 ตรวจสอบการคิดอัตราค
าตอบแทนกรรมการผูตัดสินกีฬาเป2นไปตามระเบียบ/มติท่ี
เก่ียวของหรือไม
 

2.7 ตรวจสอบใบสําคัญรับเงินค
าตอบแทนกรรมการผูตัดสินกีฬา ว
าลงรายละเอียดการเป2น
กรรมการผูตัดสิน ของกีฬาประเภทใด เวลาเริ่มจนถึงเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาเป2นก่ีชั่วโมง หรือการแข
งขันมี
ก่ีคู
 รวมถึงรายละเอียดต
าง ๆ เช
น วัน เดือน ปA ลายมือชื่อผูรับเงิน 

2.8 ตรวจสอบการคิดอัตราค
าตอบแทนผูตัดสินกีฬาเป2นไปตามระเบียบ/มติท่ีเก่ียวของ
หรือไม
 

2.9 ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ วันท่ี ถูกตองหรือไม
 
2.10 ตรวจสอบการแนบสําเนาบัตรใบอนุญาตการเป2นกรรมการผูตัดสินของสมาคมกีฬาท่ี

เก่ียวของ ท่ีข้ึนทะเบียนตามหลักเกณฑ!ของสหพันธ!กีฬา หรือสมาพันธ!กีฬา หรือองค!กรกีฬาอาชีพของชนิดกีฬา
นั้นๆ ว
าเป2นบุคคลท่ีไดรับใบอนุญาตจริงหรือไม
 และใบอนุญาตนั้น ๆ หมดอายุแลวหรือไม
 

2.11 ตรวจสอบกรณีท่ีทางหน
วยงานยืมเงินทดรองจ
ายค
าตอบแทนผูตัดสินกีฬา จะตองมีการ
ประทับตราจ
ายเงินแลวพรอมลงชื่อและวันท่ีครบถวนหรือไม
 

2.12 ตรวจสอบในกรณีท่ีทางหน
วยงานตองการจ
ายตรงค
าตอบแทนกรรมการผูตัดสินกีฬา 
ตองตรวจชื่อ ชื่อบัญชีธนาคารและเลขท่ีบัญชีธนาคารใหมีความถูกตอง 

2.13 เม่ือตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายเงินค
าตอบแทนผูตัดสินกีฬาเรียบรอย  
มีความถูกตองครบถวนของรายละเอียด ผูตรวจสอบตองลงลายมือชื่อรับรองว
าการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย
ถูกตอง แต
ถาหากเอกสารเบิกจ
ายไม
ถูกตอง พบขอผิดพลาด ใหแนบบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร 
พรอมระบุเหตุผลชี้แจงขอผิดพลาดของเอกสารเบิกจ
าย เพ่ือส
งคืนกองการกีฬา ใหทําการแกไขเอกสารเบิกจ
าย
ต
อไป 
 

4.2.4 ค�าเงินรางวัลการประกวด การแข�งขัน  
วิธีการตรวจสอบความครบถ!วนถูกต!องของหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย 
1. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ 

1.1 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

� ระบุชื่อชมรม........................ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ.....................................
ในวันท่ี......................ถึงวันท่ี.................................ณ...................................................
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โดยมีนักศึกษาเขาร
วมกิจกรรม/โครงการ ประมาณ...................................ซ่ึงจะใช
งบประมาณท้ังสิ้น....................บาท (...............................) ใหเรียบรอยและครบถวน  

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของท่ีปรึกษาชมรมและประธานชมรม พรอมระบุวัน 
เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของการคุมยอดหมวดเงินขององค!การนักศึกษา พรอมท้ังเหรัญญิก
และนายกองค!การนักศึกษาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของกองการกีฬา โดยหัวหนางานส
งเสริมกิจกรรมกีฬาลงลายมือ
ชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการคุมยอดเงินคงเหลือในระบบ โดยผูประสานงานดานการคลังและพัสดุ
ลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาต
อผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผูอํานวยการกองการ
กีฬาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการอนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

1.2 ตรวจสอบโครงการและซ่ึงตองครอบคลุมทุกองค!ประกอบของโครงการ 15 องค!ประกอบ 
เช
น ชื่อโครงการ ความสอดคลองกับยุทธศาสตร!นโยบาย ผูรับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค!ท่ีชัดเจน วัน เดือน ปA ท่ีจัดกิจกรรม/โครงการ ระบุแหล
งงบประมาณท่ีใช ดูรายละเอียดความ
ครบถวนของกิจกรรม/โครงการ 

1.3 ตรวจสอบกําหนดการและตารางการแข
งขันของชนิดกีฬานั้น ๆ ว
ามีการแข
งขันก่ีคู
       
ก่ีรายการในแต
ละวัน 
 2. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ�ายค�าเงินรางวัลการประกวด การแข�งขัน 

2.1 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายและหักลางเงินยืมทดรองจ
าย ดังนี้ 

� ระบุชื่อชมรม...........................ไดรับอนุมัติงบประมาณและยืมเงินทดรองจ
าย 
จํานวน....................บาท (...................) จากเงินงบประมาณ หมวด ....................
เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการ...........................เม่ือวันท่ี...................ณ....................                                               
บัดนี้ การดําเนินกิจกรรม/โครงการดังกล
าวไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว มีค
าใชจ
ายเป2น
เงินท้ังสิ้น จํานวน....................บาท (...................) จึงใคร
ขอส
งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ
ายเพ่ือ 
        หักลางเงินยืมเลขท่ีสัญญา..................โดยมี.................เป2นผูยืมเงินทดรองจ
าย 
        จ
ายเงินเขาบัญชีธนาคารของ..........................ตําแหน
ง.................................... 
ใหเรียบรอยและครบถวน  

   2.1.1 กรณียืมเงินทดรองจ
าย ใหระบุเลขท่ีสัญญาเงินยืมและชื่อผูยืมเงินทดรองจ
าย 
   2.1.2 กรณีไม
ยืมเงินทดรองจ
าย ใหระบุชื่อท่ีปรึกษาโครงการ  พรอมระบุตําแหน
ง 
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� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของท่ีปรึกษาชมรมและประธานชมรม พรอมระบุวัน 
เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของการคุมยอดหมวดเงินขององค!การนักศึกษา เหรัญญิกองค!การ
นักศึกษาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของกองการกีฬา โดยหัวหนางานส
งเสริมกิจกรรมกีฬาลงลายมือ
ชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการคุมยอดเงินคงเหลือในระบบ โดยผูประสานงานดานการคลังและพัสดุ
ลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาต
อผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผูอํานวยการกองการ
กีฬาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการอนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

2.2 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายเงิน ว
ามีความถูกตองครบถวนของ
รายละเอียดและแหล
งเงินเบิกจ
ายถูกตองหรือไม
 และผูมีอํานาจอนุมัติ ไดอนุมัติใหเบิกจ
ายเงินเรียบรอยแลว
หรือไม
 

2.3 ตรวจสอบเอกสารใบประกาศผลการประกวด การแข
งขัน ว
ามีผูรับรองลงนามผลการ
ประกวด การแข
งขันครบถวนหรือไม
 และตองระบุชื่อบุคคล ชื่อทีม ประเภท รุ
นการแข
งขันใหชัดเจน 

2.4 ตรวจสอบใบสําคัญรับเงินค
าเงินรางวัลการประกวด การแข
งขัน ว
าลงรายละเอียดผูไดรับ
เงินค
าเงินรางวัลครบถวนหรือไม
 เช
น ไดรับรางวัลอะไรและไดรางวัลอันดับท่ีเท
าไร รวมถึงรายละเอียดต
าง ๆ 
เช
น วัน เดือน ปA ลายมือชื่อผูรับเงิน 

2.5 ตรวจสอบการคิดอัตราค
าเงินรางวัลการประกวด การแข
งขันว
าเป2นไปตามระเบียบ/มติท่ี
เก่ียวของหรือไม
 

2.6 ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ วันท่ี ถูกตองหรือไม
 
2.7 ตรวจสอบการแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรนักศึกษา ว
าถูกตอง

หรือหมดอายุแลวหรือไม
 
2.8 ตรวจสอบกรณีท่ีทางหน
วยงานยืมเงินทดรองจ
าย จ
ายค
าเงินรางวัล จะตองมีการ

ประทับตราจ
ายเงินแลวพรอมลงชื่อและวันท่ีครบถวนหรือไม
 
2.9 เม่ือตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายเงินค
าเงินรางวัลเรียบรอย มีความถูกตอง

ครบถวนของรายละเอียด ผูตรวจสอบตองลงลายมือชื่อรับรองว
าการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย แต
ถาหาก
เอกสารเบิกจ
ายไม
ถูกตอง พบขอผิดพลาด ใหแนบบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร พรอมระบุเหตุผล
ชี้แจงขอผิดพลาดของเอกสารเบิกจ
าย เพ่ือส
งคืนคณะ หน
วยงานตนสังกัด ใหทําการแกไขเอกสารเบิกจ
าย
ต
อไป 
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 4.2.5 ค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม  
วิธีการตรวจสอบความครบถ!วนถูกต!องของหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย 
1. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ 

1.1 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

� ระบุชื่อชมรม........................ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ.....................................
ในวันท่ี......................ถึงวันท่ี.................................ณ...................................................
โดยมีนักศึกษาเขาร
วมกิจกรรม/โครงการ ประมาณ...................................ซ่ึงจะใช
งบประมาณท้ังสิ้น....................บาท (...............................) ใหเรียบรอยและครบถวน  

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของท่ีปรึกษาชมรมและประธานชมรม พรอมระบุวัน 
เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของการคุมยอดหมวดเงินขององค!การนักศึกษา พรอมท้ังเหรัญญิก
และนายกองค!การนักศึกษาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของกองการกีฬา โดยหัวหนางานส
งเสริมกิจกรรมกีฬาลงลายมือ
ชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการคุมยอดเงินคงเหลือในระบบ โดยผูประสานงานดานการคลังและพัสดุ
ลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาต
อผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผูอํานวยการกองการ
กีฬาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการอนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

1.2 ตรวจสอบโครงการและซ่ึงตองครอบคลุมทุกองค!ประกอบของโครงการ 15 องค!ประกอบ 
เช
น ชื่อโครงการ ความสอดคลองกับยุทธศาสตร!นโยบาย ผูรับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค!ท่ีชัดเจน วัน เดือน ปA ท่ีจัดกิจกรรม/โครงการ ระบุแหล
งงบประมาณท่ีใช ดูรายละเอียดความ
ครบถวนของกิจกรรม/โครงการ 

2. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ�ายค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 
2.1 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายและหักลางเงินยืมทดรองจ
าย ดังนี้ 

� ระบุชื่อชมรม...........................ไดรับอนุมัติงบประมาณและยืมเงินทดรองจ
าย 
จํานวน....................บาท (...................) จากเงินงบประมาณ หมวด ....................
เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการ...........................เม่ือวันท่ี...................ณ....................                                               
บัดนี้ การดําเนินกิจกรรม/โครงการดังกล
าวไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว มีค
าใชจ
ายเป2น
เงินท้ังสิ้น จํานวน....................บาท (...................) จึงใคร
ขอส
งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ
ายเพ่ือ 



46 

 

        หักลางเงินยืมเลขท่ีสัญญา..................โดยมี.................เป2นผูยืมเงินทดรองจ
าย 
        จ
ายเงินเขาบัญชีธนาคารของ..........................ตําแหน
ง.................................... 
ใหเรียบรอยและครบถวน  

   2.1.1 กรณียืมเงินทดรองจ
าย ใหระบุเลขท่ีสัญญาเงินยืมและชื่อผูยืมเงินทดรองจ
าย 
   2.1.2 กรณีไม
ยืมเงินทดรองจ
าย ใหระบุชื่อท่ีปรึกษาโครงการ  พรอมระบุตําแหน
ง 

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของท่ีปรึกษาชมรมและประธานชมรม พรอมระบุวัน 
เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของการคุมยอดหมวดเงินขององค!การนักศึกษา เหรัญญิกองค!การ
นักศึกษาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของกองการกีฬา โดยหัวหนางานส
งเสริมกิจกรรมกีฬาลงลายมือ
ชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการคุมยอดเงินคงเหลือในระบบ โดยผูประสานงานดานการคลังและพัสดุ
ลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาต
อผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผูอํานวยการกองการ
กีฬาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการอนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

2.2 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายเงิน ว
ามีความถูกตองครบถวนของ
รายละเอียดและแหล
งเงินเบิกจ
ายถูกตองหรือไม
 และผูมีอํานาจอนุมัติ ไดอนุมัติใหเบิกจ
ายเงินเรียบรอยแลว
หรือไม
 

2.3 ตรวจสอบกําหนดการและตารางการแข
งขันของชนิดกีฬานั้น ๆ ว
ามีการแข
งขันก่ีคู
       
ก่ีรายการในแต
ละวัน และในกําหนดการตองระบุช
วงเวลาในการพักรับประทานอาหารว
างและเครื่องด่ืมท่ี
ชัดเจน 

2.4 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน ว
าลงรายละเอียดครบตามองค!ประกอบ
ของใบเสร็จรับเงินหรือไม
 ไดแก
 

� ขอความบนหัวเขียนว
า “ใบเสร็จรับเงิน”  

� ชื่อ สถานท่ีอยู
ของราน หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 

� ชื่อผูซ้ือหรือผูจ
ายเงิน ในนาม โครงการฯ หรือมหาวิทยาลัยขอนแก
น 

� วัน เดือน ปA ท่ีรับเงิน 

� เลขท่ี เล
มท่ี 

� รายการรายละเอียดของสินคาหรือบริการว
าเป2นค
าอะไร 

� จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
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� ลงลายมือชื่อของผูรับเงิน 

� เลขประจําตัวผูเสียภาษี หรือเลขประจําตัวประชาชน  
2.5 ตรวจสอบการคิดอัตราค
าอาหารว
างและเครื่องด่ืม ว
าเป2นไปตามระเบียบ/มติท่ีเก่ียวของ

หรือไม
 
2.6 ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ วันท่ี ถูกตองหรือไม
 
2.7 ตรวจสอบกรณีท่ีทางหน
วยงานยืมเงินทดรองจ
าย จ
ายค
าอาหารว
างและเครื่องด่ืม 

จะตองมีการประทับตราจ
ายเงินแลวพรอมลงชื่อและวันท่ีครบถวนหรือไม
 
2.8 ตรวจสอบกรณีท่ีทางหน
วยงานขอเครดิตจากทางรานคา และโอนจ
ายตรงใหแกเจาหนา

รานคา ตองตรวจสอบรายรายละเอียดครบตามองค!ประกอบของใบเสร็จรับเงินหรือไม
 ไดแก
 

� ขอความบนหัวเขียนว
า “ใบส
งของ” หรือ “ใบส
งสินคา” 

� ชื่อ สถานท่ีอยู
ของราน หรือท่ีทําการของผูส
งของ 

� ชื่อผูซ้ือหรือผูรับของ ในนาม โครงการฯ หรือมหาวิทยาลัยขอนแก
น 

� วัน เดือน ปA ท่ีส
งของ 

� เลขท่ี เล
มท่ี 

� รายการรายละเอียดของสินคาหรือบริการว
าเป2นค
าอะไร 

� จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

� ลงลายมือชื่อของผูส
งของ 

� ลงลายมือชื่อของผูรับของ 

� เลขประจําตัวผูเสียภาษี หรือเลขประจําตัวประชาชน  
2.9 ตรวจสอบรายชื่อผูเขาร
วมรับประทานอาหารว
างและเครื่องด่ืม ว
ามีจํานวนครบตามท่ี

ระบุต
อคนในใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน หรือใบส
งของ/สินคาหรือไม
 
2.10 ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเบิกจ
ายเงิน ตองมีความถูกตองครบถวนของรายละเอียด

และแหล
งเงินเบิกจ
ายถูกตองหรือไม
 และผูมีอํานาจอนุมัติ ไดอนุมัติใหเบิกจ
ายเงินเรียบรอยแลวหรือไม
 
2.11 เม่ือตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายเงินค
าเงินรางวัลเรียบรอย มีความถูก

ตองครบถวนของรายละเอียด ผูตรวจสอบตองลงลายมือชื่อรับรองว
าการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
ายถูกตอง   
แต
ถาหากเอกสารเบิกจ
ายไม
ถูกตอง พบขอผิดพลาด ใหแนบบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร     
พรอมระบุเหตุผลชี้แจงขอผิดพลาดของเอกสารเบิกจ
าย เพ่ือส
งคืนกองการกีฬาใหทําการแกไขเอกสารเบิกจ
าย
ต
อไป 
  
 4.2.6 ค�าอาหารและเครื่องดื่ม  

วิธีการตรวจสอบความครบถ!วนถูกต!องของหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย 
1. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ 
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1.1 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ ดังนี้ 

� ระบุชื่อชมรม........................ขออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ.....................................
ในวันท่ี......................ถึงวันท่ี.................................ณ...................................................
โดยมีนักศึกษาเขาร
วมกิจกรรม/โครงการ ประมาณ...................................ซ่ึงจะใช
งบประมาณท้ังสิ้น....................บาท (...............................) ใหเรียบรอยและครบถวน  

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของท่ีปรึกษาชมรมและประธานชมรม พรอมระบุวัน 
เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของการคุมยอดหมวดเงินขององค!การนักศึกษา พรอมท้ังเหรัญญิก
และนายกองค!การนักศึกษาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของกองการกีฬา โดยหัวหนางานส
งเสริมกิจกรรมกีฬาลงลายมือ
ชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการคุมยอดเงินคงเหลือในระบบ โดยผูประสานงานดานการคลังและพัสดุ
ลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาต
อผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผูอํานวยการกองการ
กีฬาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการอนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

1.2 ตรวจสอบโครงการและซ่ึงตองครอบคลุมทุกองค!ประกอบของโครงการ 15 องค!ประกอบ 
เช
น ชื่อโครงการ ความสอดคลองกับยุทธศาสตร!นโยบาย ผูรับผิดชอบโครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค!ท่ีชัดเจน วัน เดือน ปA ท่ีจัดกิจกรรม/โครงการ ระบุแหล
งงบประมาณท่ีใช ดูรายละเอียดความ
ครบถวนของกิจกรรม/โครงการ 

2. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ�ายค�าอาหารว�างและเครื่องดื่ม 
2.1 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายและหักลางเงินยืมทดรองจ
าย ดังนี้ 

� ระบุชื่อชมรม...........................ไดรับอนุมัติงบประมาณและยืมเงินทดรองจ
าย 
จํานวน....................บาท (...................) จากเงินงบประมาณ หมวด ....................
เพ่ือจัดกิจกรรมโครงการ...........................เม่ือวันท่ี...................ณ....................                                               
บัดนี้ การดําเนินกิจกรรม/โครงการดังกล
าวไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว มีค
าใชจ
ายเป2น
เงินท้ังสิ้น จํานวน....................บาท (...................) จึงใคร
ขอส
งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ
ายเพ่ือ 
        หักลางเงินยืมเลขท่ีสัญญา..................โดยมี.................เป2นผูยืมเงินทดรองจ
าย 
        จ
ายเงินเขาบัญชีธนาคารของ..........................ตําแหน
ง.................................... 
ใหเรียบรอยและครบถวน  
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   2.1.1 กรณียืมเงินทดรองจ
าย ใหระบุเลขท่ีสัญญาเงินยืมและชื่อผูยืมเงินทดรองจ
าย 
   2.1.2 กรณีไม
ยืมเงินทดรองจ
าย ใหระบุชื่อท่ีปรึกษาโครงการ  พรอมระบุตําแหน
ง 

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อของท่ีปรึกษาชมรมและประธานชมรม พรอมระบุวัน 
เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของการคุมยอดหมวดเงินขององค!การนักศึกษา เหรัญญิกองค!การ
นักศึกษาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบในส
วนของกองการกีฬา โดยหัวหนางานส
งเสริมกิจกรรมกีฬาลงลายมือ
ชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการคุมยอดเงินคงเหลือในระบบ โดยผูประสานงานดานการคลังและพัสดุ
ลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการเสนอเพ่ือโปรดพิจารณาต
อผูมีอํานาจอนุมัติ โดยผูอํานวยการกองการ
กีฬาลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

� ตรวจสอบการอนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการและขออนุมัติงบประมาณ โดยผูมีอํานาจ
อนุมัติลงลายมือชื่อ พรอมระบุวัน เดือน ปA 

2.2 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายเงิน ว
ามีความถูกตองครบถวนของ
รายละเอียดและแหล
งเงินเบิกจ
ายถูกตองหรือไม
 และผูมีอํานาจอนุมัติ ไดอนุมัติใหเบิกจ
ายเงินเรียบรอยแลว
หรือไม
 

2.3 ตรวจสอบกําหนดการและตารางการแข
งขันของชนิดกีฬานั้น ๆ ว
ามีการแข
งขันก่ีคู
       
ก่ีรายการในแต
ละวัน และในกําหนดการตองระบุช
วงเวลาในการพักรับประทานอาหารว
างและเครื่องด่ืมท่ี
ชัดเจน 

2.4 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน ว
าลงรายละเอียดครบตามองค!ประกอบ
ของใบเสร็จรับเงินหรือไม
 ไดแก
 

� ขอความบนหัวเขียนว
า “ใบเสร็จรับเงิน”  

� ชื่อ สถานท่ีอยู
ของราน หรือท่ีทําการของผูรับเงิน 

� ชื่อผูซ้ือหรือผูจ
ายเงิน ในนาม โครงการฯ หรือมหาวิทยาลัยขอนแก
น 

� วัน เดือน ปA ท่ีรับเงิน 

� เลขท่ี เล
มท่ี 

� รายการรายละเอียดของสินคาหรือบริการว
าเป2นค
าอะไร 

� จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

� ลงลายมือชื่อของผูรับเงิน 

� เลขประจําตัวผูเสียภาษี หรือเลขประจําตัวประชาชน  
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2.5 ตรวจสอบการคิดอัตราค
าอาหารว
างและเครื่องด่ืม ว
าเป2นไปตามระเบียบ/มติท่ีเก่ียวของ
หรือไม
 

2.6 ตรวจสอบการลงลายมือชื่อ วันท่ี ถูกตองหรือไม
 
2.7 ตรวจสอบกรณีท่ีทางหน
วยงานยืมเงินทดรองจ
าย จ
ายค
าอาหารว
างและเครื่องด่ืม 

จะตองมีการประทับตราจ
ายเงินแลวพรอมลงชื่อและวันท่ีครบถวนหรือไม
 
2.8 ตรวจสอบกรณีท่ีทางหน
วยงานขอเครดิตจากทางรานคา และโอนจ
ายตรงใหแก
เจาหนา

รานคา ตองตรวจสอบรายรายละเอียดครบตามองค!ประกอบของใบเสร็จรับเงินหรือไม
 ไดแก
 

� ขอความบนหัวเขียนว
า “ใบส
งของ” หรือ “ใบส
งสินคา” 

� ชื่อ สถานท่ีอยู
ของราน หรือท่ีทําการของผูส
งของ 

� ชื่อผูซ้ือหรือผูรับของ ในนาม โครงการฯ หรือมหาวิทยาลัยขอนแก
น 

� วัน เดือน ปA ท่ีส
งของ 

� เลขท่ี เล
มท่ี 

� รายการรายละเอียดของสินคาหรือบริการว
าเป2นค
าอะไร 

� จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

� ลงลายมือชื่อของผูส
งของ 

� ลงลายมือชื่อของผูรับของ 

� เลขประจําตัวผูเสียภาษี หรือเลขประจําตัวประชาชน  
2.9 ตรวจสอบรายชื่อผูเขาร
วมรับประทานอาหารว
างและเครื่องด่ืม ว
ามีจํานวนครบตามท่ี

ระบุต
อคนในใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน หรือใบส
งของ/สินคาหรือไม
 
2.10 ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติเบิกจ
ายเงิน ตองมีความถูกตองครบถวนของรายละเอียด

และแหล
งเงินเบิกจ
ายถูกตองหรือไม
 และผูมีอํานาจอนุมัติ ไดอนุมัติใหเบิกจ
ายเงินเรียบรอยแลวหรือไม
 
2.11 เม่ือตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
ายเงินค
าเงินรางวัลเรียบรอย มีความถูก

ตองครบถวนของรายละเอียด ผูตรวจสอบตองลงลายมือชื่อรับรองว
าการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
ายถูกตอง   
แต
ถาหากเอกสารเบิกจ
ายไม
ถูกตอง พบขอผิดพลาด ใหแนบบันทึกรายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร พรอม
ระบุเหตุผลชี้แจงขอผิดพลาดของเอกสารเบิกจ
าย เพ่ือส
งคืนกองการกีฬาใหทําการแกไขเอกสารเบิกจ
ายต
อไป 
 

4.2.7 ค�าใช!จ�ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
วิธีการตรวจสอบความครบถ!วนถูกต!องของหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย 
1. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

1.1 ตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเดินทางไปราชการ และตรวจสอบการอนุมัติของผูมี
อํานาจอนุมัติ ดังนี้ 

� ชื่อ ตําแหน
งและจํานวนของบุคคลท่ีจะผูเดินทาไปราชการ 
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� วัน เดือน ปA ท่ีตองการเดินทางไปราชการ ท้ังไปและกลับ 

� ระบุภารกิจงานราชการท่ีตองเดินทางไปราชการใหชัดเจน 

� สถานท่ีท่ีจะเดินทางไปราชการ 

� การเดินทางไปราชการ จะตองระบุประเภทยานพาหนะท่ีใชเดินทางใหชัดเจน 

� แหล
งงบประมาณ 

� การประมาณการค
าใชจ
าย 
1.2 ตรวจสอบเอกสารตนเรื่อง เช
นหนังสือเชิญเขาร
วมประชุม สัมมนา ประกวดและการ

แข
งขันต
าง ๆ (ถามี) 
2. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ�ายค�าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

2.1 ตรวจสอบตนเรื่อง หนังสือเชิญใหเขาร
วมประชุม กิจกรรม การประกวด การแข
งขัน
ต
างๆ ดูรายละเอียดของกําหนดการของหน
วยงานท่ีจัด 

2.2 ตรวจสอบใบเบิกค
าใชจ
ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส
วนท่ี 1) ดังนี้ 

� หากเงินยืมทดรองจ
ายในการเดินทางไปราชการ ตองระบุ สัญญาเงินยืมเลขท่ี วัน 
เดือน ปAท่ียืม ชื่อผูยืมเงินและจํานวนเงินท่ียืมใหถูกตอง 

� วัน เดือน ปA ในใบเบิกค
าใชจ
ายในการเดินทางไปราชการ 

� ชื่อ ตําแหน
ง ของบุคคลท่ีเบิกค
าเดินทางตองเป2นคนเดียวกันกับท่ีไดรับอนุมัติให
เดินทางไปราชการ 

� กรอกรายละเอียดใหครบถวนถูกตอง และมีลายมือชื่อผูขอรับเงิน 

� มีลายมือชื่อผูตรวจสอบเอกสารหลักฐานขออนุมัติเบิกจ
าย และมีลายมือชื่อผูอํานาจ
อนุมัติเบิกจ
าย 

� การระบุจํานวนท่ีตองการเบิกจ
ายใหถูกตองตรงกัน ท้ังแบบตัวเลขและตัวอักษร 

� หากเดินทางไปราชการเพียงบุคคลเดียว ใชใบเบิกค
าใชจ
ายในการเดินทางไป
ราชการ (แบบ 8708 ส
วนท่ี 1) เท
านั้น 

2.3 ตรวจสอบใบเบิกค
าใชจ
ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส
วนท่ี 2) ดังนี้ 

� ชื่อ ตําแหน
ง ของบุคคลท่ีเบิกค
าเดินทางตองเป2นคนเดียวกันกับท่ีไดรับอนุมัติให
เดินทางไปราชการ 

� ลงลายมือชื่อผูรับเงินและลงลายมือชื่อผูจ
ายเงิน วันท่ีรับ – จ
ายเงินครบถวน 

� ใบเบิกค
าใชจ
ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 ส
วนท่ี 2) ใชในกรณีท่ีขอ
เบิกจ
ายค
าเดินทางต้ังแต
 2 คนข้ึนไป และตองลงลายมือชื่อผูรับเงินของแต
ละคน  
และวันท่ีรับเงิน 

2.4 เม่ือตรวจสอบบันทึกขอความขออนุมัติเบิกจ
าย และรายละเอียดเอกสารหลักฐานต
าง ๆ 
ของค
าเดินทางไปราชการ มีความถูกตองครบถวนของรายละเอียด ผูตรวจสอบตองลงลายมือชื่อรับรองว
าการ
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ตรวจสอบเอกสารเบิกจ
ายถูกตอง แต
ถาหากเอกสารเบิกจ
ายไม
ถูกตอง พบขอผิดพลาด ใหแนบบันทึก
รายละเอียดการตรวจสอบเอกสาร พรอมระบุเหตุผลชี้แจงขอผิดพลาดของเอกสารเบิกจ
าย เพ่ือส
งคืนการการ
กีฬา ใหทําการแกไขเอกสารเบิกจ
ายต
อไป 
 

3. ตรวจสอบการเบิกจ�ายค�าเบ้ียเล้ียง 
3.1 ตรวจสอบใบเบิกค
าใชจ
ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ว
าถูกตองครบถวน

หรือไม
 ตรงกับท่ีระยะเวลาขออนุมัติ และรายละเอียดค
าใชจ
ายท่ีแนบหรือไม
  
3.2 ตรวจสอบวันท่ีเดินทางไป - กลับ โดยเริ่มนับเวลาต้ังแต
เดินทางออกจากท่ีพักหรือ

สถานท่ีปฏิบัติราชการตามปกติไปจนกลับถึงท่ีพักหรือสถานท่ีปฏิบัติราชการแลวแต
กรณี 
3.3 ตรวจสอบเวลาเดินทางไปราชการ ในกรณีท่ีมีการพักแรม ใหนับ 24 ชั่วโมง เป2น 1 วัน 

ถาไม
ถึง 24 ชั่วโมง แต
หรือเกิน 12 ชั่วโมง ใหถือเป2น 1 วัน 
3.4 ตรวจสอบเวลาเดินทางไปราชการ ในกรณีท่ีไม
ไดมีการพักแรม ใหนับ 24 ชั่วโมง เป2น 1 

วัน ส
วนท่ีไม
ถึง 24 ชั่วโมง แต
เกิน 12 ชั่วโมง ใหนับเป2น 1 วัน และส
วนท่ีเกิน 6 ชั่วโมง แต
ไม
ถึง 12 ชั่วโมง  
ใหนับเป2นครึ่งวัน 

3.5 ตรวจสอบการเบิกจ
ายค
าเบ้ียเลี้ยง ว
าคิดคํานวณค
าเบ้ียเลี้ยงถูกตองตรงตามจํานวนวันท่ี
เดินทางไปราชการหรือไม
 

3.6 ตรวจสอบการเบิกจ
ายค
าเบ้ียเลี้ยงตามหลักเกณฑ!และอัตราท่ีกําหนด 
 

 4. ตรวจสอบการเบิกจ�ายค�าท่ีพัก 
4.1 ค
าท่ีพัก ในกรณีเหมาจ
าย ไม
ตองแนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบเพียงจํานวนเงิน

ท่ีตองการเบิกจ
าย ท่ีถูกตองลงในใบเบิกค
าใชจ
ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
4.2 ค
าท่ีพัก ในกรณีจ
ายจริง ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายละเอียดการเขาพัก 

(Folio) 
4.3 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค
าท่ีพัก ครบตามองค!ประกอบของใบเสร็จรับเงินหรือไม
 

รายละเอียดผูเขาพัก (Folio) รายชื่อผูเขาพัก จํานวนผูเขาพัก จํานวนหอง จํานวนวันท่ีพัก 
4.4 ตรวจสอบในกรณีทางหน
วยงานยืมเงินทดรองจ
ายหรือสํารองจ
าย มีการประทับตรา

จ
ายเงินแลวพรอมลงชื่อและวันท่ีครบถวนหรือไม
 
4.5 ตรวจสอบการเบิกจ
ายค
าท่ีพักตามหลักเกณฑ!และอัตราท่ีกําหนด 
 

 5. ตรวจสอบการเบิกจ�ายค�าพาหนะ 
  5.1 กรณีเดินทางโดยพาหนะรับจาง (Taxi) ดังนี้ 
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� ตรวจสอบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) รับรองการจ
ายเงินค
าพาหนะ
รับจาง โดยระบุ วัน เดือน ปAท่ีเดินทาง โดยระบุสถานท่ีเดินทางโดยเริ่มตนจากไหน 
จนไปถึงจุดหมายปลายทาง ระบุเป2นจํานวนเงิน  

� ตรวจการระบุจํานวนเงิน ใหถูกตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ 

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อใหครบถวน 

� ตรวจสอบการเบิกจ
ายค
าพาหนะรับจางตามหลักเกณฑ!และอัตราท่ีกําหนด 
5.2 กรณีเดินทางโดยพาหนะประจําทาง ดังนี้ 

� ตรวจสอบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) รับรองการจ
ายเงินค
าพาหนะ
ประจําทาง โดยระบุ วัน เดือน ปAท่ีเดินทาง โดยระบุสถานท่ีเดินทางโดยเริ่มตนจาก
ไหน จนไปถึงจุดหมายปลายทาง ระบุเป2นจํานวนเงิน  

� ตรวจการระบุจํานวนเงิน ใหถูกตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ 

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อใหครบถวน 

� ติดต
อสอบถามบริษัทขนส
ง หรือ คนควาหาขอมูลถึงอัตราค
าโดยสารเพ่ือนํามาเป2น
ขอมูลในการเปรียบเทียบการเบิกจ
าย 

� ตรวจสอบการเบิกจ
ายค
าพาหนะประจําทางตามหลักเกณฑ!และอัตราท่ีกําหนด 
5.3 กรณีเดินทางโดยพาหนะส
วนตัว ดังนี้ 

� ตรวจสอบบันทึกขอความการขออนุมัติใชรถส
วนตัว โดยตองระบุหมายเลขทะเบียน
รถใหครบถวน 

� ตรวจสอบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) รับรองการจ
ายเงินค
าชดเชย
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยระบุ วัน เดือน ปAท่ีเดินทาง โดยระบุสถานท่ีเดินทางโดยเริ่มตน
จากไหน จนไปถึงจุดหมายปลายทาง ระบุระยะทางจากจุดเริ่มตน ถึง ปลายทางท่ี
หมายเป2นหน
วยกิโลเมตร  

� ตรวจสอบเอกสารแสดงระยะทาง เพ่ือยืนยันถึงระยะทางท่ีเดินทาง 

� ตรวจการระบุจํานวนเงิน ใหถูกตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ 

� ตรวจสอบการลงลายมือชื่อใหครบถวน 

� ตรวจสอบการเบิกจ
ายค
าพาหนะส
วนตัวตามหลักเกณฑ!และอัตราท่ีกําหนด 
5.4 กรณีเดินทางโดยรถยนต!ของทางราชการ โดยใชบัตรเครดิตเติมน้ํามันในสถานีบริการ

น้ํามัน (Fleet Card) ดังนี้ 

� ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค
าน้ํามันเชื้อเพลิง (Slip) ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต! 
ราชการ ดูสถานท่ีตั้งสถานีบริการน้ํามันว
าอยู
นอกเหนือจากเสนทางท่ีไดรับอนุมัติให
เดินทางไปราชการหรือไม
 และเสนทางท่ีผ
านตองสอดคลองกับช
วงเวลาท่ีเดินทาง
หรือไม
 



54 

 

� ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีเบิกจ
าย จะตองตรงกับยอดเงินของใบเสร็จรับเงินค
าน้ํามัน
เชื้อเพลิง (Slip) 

 
 4.3 กลยุทธ<การปฏิบัติงาน 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปAของกองคลัง ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการใหบริการและบริหาร
จัดการดานงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการ พัสดุ ท้ังงบประมาณเงินแผ
นดินและงบประมาณเงินรายได 
การจัดทําฐานขอมูลและรายงานดานการเงิน การบริหารการเงิน การรับจ
าย เงินเดือน การเงิน การบัญชี   
การพัสดุ และการบริหารทรัพย!สินของมหาวิทยาลัย มีกลยุทธ!ในการปฏิบัติงานเพ่ือประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

1. นําเปiาประสงค!และตัวชี้วัดจากระดับมหาวิทยาลัย ตามแผนกลยุทธ!ของมหาวิทยาลัยสู
ระดับ
หน
วยงาน โดยจัดการประชุมเพ่ือการถ
ายทอดเปiาประสงค! ตัวชี้วัด และค
าเปiาหมายตามกลยุทธ!ของ
มหาวิทยาลัย 

2. แผนปฏิบัติงานตองระบุรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีจะตองใชในการ
ดําเนินการของแต
ละข้ันตอน เปiาหมาย ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จ 

3. จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐาน
ของท่ี ก.พ.ร กําหนด 

4. กําหนดโครงการต
าง ๆ โดยจัดทํารายละเอียดของโครงการ ผลผลิต กิจกรรม ตัวชี้วัด ผูรับผิดชอบ 
และงบประมาณของโครงการอย
างชัดเจน เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของโครงการ
ต
างๆ ไดอย
างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
4.3.1 กลยุทธ<ในการปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�าย มีดังนี้ 
1. เอกสารหลักฐานการจ�ายท่ีถูกต!องครบถ!วน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ
ายตองมีความ

ถูกตองและครบถวน เพ่ือใหเป2นไปตามระเบียบ ขอบังคับต
าง ๆ และใชเป2นขอมูลท่ีสําคัญทางการเงิน 
ตลอดจน 
ความถูกตองเชื่อถือไดของการบันทึกบัญชี และรายงานทางการเงินท่ีสําคัญเพ่ือใชเป2นขอมูลในการตรวจสอบ
ของฝmายตรวจสอบภายใน และสํานักงานตรวจเงินแผ
นดิน 

2. การตรวจสอบท่ีครบถ!วน โปร�งใส เช่ือถือได!และทันต�อเวลา การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ
าย เป2นข้ันตอนท่ีสําคัญมาก เพราะเอกสารของทางราชการมีความสําคัญ นอกจากตองตรวจสอบให
ครบถวนถูกตองแลว ตองมีความโปร
งใส เชื่อถือไดและรวดเร็วทันต
อเวลา เพ่ือใหการเบิกจ
ายงบประมาณของ
คณะ หน
วยงานเป2นไปดวยความรวดเร็วและส
งผลใหการบันทึกรายการบัญชีทันเวลาตามงวดบัญชีท่ีถูกตอง 
และทําใหการจ
ายเงินใหแก
 เจาหนี้ท่ัวไปและเจาหนี้รานคารวดเร็ว 
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4.3.2 แผนยุทธศาสตร<มหาวิทยาลัยขอนแก�น ประจําป?งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 
แผนยุทธศาสตร!การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก
น พ.ศ. 2563 – 2566 มีรายละเอียดประเด็น

ยุทธศาสตร!และกลยุทธ! ท่ีมีความสอดคลองกับพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย   
พ.ศ. 2562 – 2566 เก่ียวของกับการพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 1 ปรับเปล่ียนการจัดการศึกษา  
กลยุทธ! ท่ี  1 : พัฒนาหลักสูตรเ ดิมสู
กระบวนทัศน!ใหม
  ส
 งเสริมการเรียนรูแบบใหม
 

(Flippedclassroom) เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง (Experiential learning) 
กลยุทธ!ท่ี 2 : สรางหลักสูตรใหม
ตามความตองการของสังคมและมีหลักสูตรสําหรับประชาชนทุกอายุ
กลยุทธ!ท่ี 3 : พัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะและทักษะท่ีจําเป2นในอนาคต 
กลยุทธ!ท่ี 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสามารถสรางผลงานวิจัย และนวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพสูง 
ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 3 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ!ท่ี 1 : สรางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอ้ือต
อการสรางผลงาน 
กลยุทธ!ท่ี 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากร 
กลยุทธ!ท่ี 3 : สรางระบบการจางงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ
น (Flexible Employment system) 
ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 5 ปรับเปล่ียนการบริหารจัดการองค<กร  
กลยุทธ!ท่ี 1 : ทบทวนระเบียบท่ีเป2นอุปสรรคต
อการทํางานเพ่ือการขับเคลื่อนกลยุทธ! 
กลยุทธ!ท่ี 2 : กระจายอํานาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation) 
กลยุทธ!ท่ี 3 : ส
งเสริมใหคณะและส
วนงานใชความเขมแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) 

ในการสรางหน
วยธุรกิจใหม
 ๆ (New business model) 
ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 6 สร!างมหาวิทยาลัยขอนแก�นให!เปDนท่ีน�าทํางาน  
กลยุทธ!ท่ี 1 : การสรางสภาพแวดลอมท่ีพรอมสําหรับการทํางาน (Good Workplace) ของบุคลากร

ทุกกลุ
ม 
กลยุทธ!ท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน! 
กลยุทธ!ท่ี 3 : การสรางความผูกพันกับบุคลากรอย
างเป2นระบบ 
กลยุทธ!ท่ี 4 : การจัดการความรูและการเรียนรูขององค!กร 
ประเด็นยุทธศาสตร<ท่ี 8 ปรับเปล่ียนองค<กรให!ก!าวเข!าสู�ยุคดิจิทัล 
กลยุทธ!ท่ี 1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ!ท่ี 2 : การบ
มเพาะภายในเพ่ือส
งเสริมใหเกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล 
กลยุทธ!ท่ี 3 : การประสานกับหน
วยงานภายนอกเพ่ือสรางนวัตกรรมดานดิจิทัล 
กลยุทธ!ท่ี 4 : การพัฒนาระบบการทํางานและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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4.4 รายละเอียดข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารเบิกจ�ายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ด!านกีฬาและนันทนาการ องค<การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 

 

ผังกระบวนการ ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูมีอํานาจอนุมตั ิ
อนุมัติการเบิกจ
าย 

 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี 1 กองการกีฬาจัดส
งชุดเอกสาร
การเบิกจ
ายเขามายังกองคลัง  
 
 
ข้ันตอนท่ี 2 งานอํานวยการ (ธุรการ) รับ
เอกสารเบิกจ
ายและลงทะเบียนรับเอกสาร
ในระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS 
แลวส
งเอกสารเบิกจ
ายไปยังงานงบประมาณ 
 
ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวนของเอกสารเบิกจ
ายตามกฎเกณฑ! 
ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการท่ี
เก่ียวของ แบ
งออกเป2น 2 กรณี ดังนี้ 
1. หากเอกสารเบิกจ
ายครบถวน ถูกตอง
แลวงานงบประมาณเกษียณบันทึกเบิก
จ
ายเงินและเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ 
2. หากเอกสารเบิกจ
ายไม
ครบถวน หรือ 
ผิดพลาด ไม
เป2นไปตามกฎเกณฑ! ระเบียบ 
และขอบังคับของทางราชการท่ีเก่ียวของ 
งานงบประมาณจะส
 ง คืนให แก
คณะ/
หน
วยงานเพ่ือแกไข และส
งกลับมายังงาน
งบประมาณต
อไป 
 
ข้ันตอนท่ี 4 การตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย
ถูกตอง ครบถวนตามกฎเกณฑ! ระเบียบ 
และขอบังคับของทางราชการท่ีเก่ียวของ
งานงบประมาณเกษียณบันทึกเบิกจ
ายเงิน
และเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการเบิกจ
าย 

1 วัน 
 
 

 
 

1 วัน 
 
 
 

 
 

1-2 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 วัน 
 
 
 

งานงบประมาณ กองคลัง 
ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

และหลักฐานประกอบการ 

ขออนุมัติเบิกจ
าย 

 

กองการกีฬาส
งชุดเอกสาร 

การขออนุมัติเบิกจ
าย 

งานอํานวยการ กองคลัง 

บันทึกรับชุดเอกสารการขออนุมัตเิบิกจ
ายใน
ระบบ KKU DMS 

A 
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ผังกระบวนการ ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ ระยะเวลา 
 
 
 
 

งานงบประมาณ กองคลัง  
ดําเนินการเบิกจ
ายในระบบ 

KKUFMIS 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ข้ันตอนท่ี 5 เม่ือเอกสารเบิกจ
ายไดรับการ
อนุ มั ติ จ ากผู มี อํ านาจอนุ มั ติ แล ว  ง าน
อํานวยการ (ธุรการ) จะนําเอกสารเบิกจ
าย
กลับมาท่ีงานงบประมาณ เพ่ือดําเนินการ
บันทึกเบิกจ
ายในระบบ KKUFMIS 
 
 
 
ข้ันตอนท่ี 6 เม่ืองานงบประมาณบันทึก
เบิกจ
ายในระบบ KKUFMIS เสร็จเรียบรอย
แลว ก็ส
งสําเนาการขออนุมัติเบิกจ
ายคืน
กลับไปยังคณะ/หน
วยงาน เพ่ือเป2นการแจง
ผลการอนุมัติเบิกจ
ายและการบันทึกเบิกจ
าย
ในระบบ KKUFMIS 
 

 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 

 

4.5 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การปฏิบัติงานย
อมจําเป2นตองมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ดังเช
นการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ
ายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดานกีฬาและนันทนาการ 
องค!การนักศึกษา ตองตรวจสอบใหครบถวน ถูกตอง โปร
งใส เชื่อถือได รวดเร็วทันต
อเวลาและเป2นไปตาม
ระเบียบ กฎ หลักเกณฑ! ขอบังคับต
าง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ งานงบประมาณ กองคลัง มีการจัดประชุมทุกเดือน 
หรือจัดประชุมตามวาระเร
งด
วน เพ่ือใหบุคลากร เจาหนาท่ีท่ีอยู
ในส
วนงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมี
หัวหนางานงบประมาณ และผูอํานวยการกํากับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จเป2นไป
ตามวิสัยทัศน! พันธกิจของกองคลังและของมหาวิทยาลัย ซ่ึงกองคลัง ไดดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการต
อมหาวิทยาลัย ตามท่ีไดจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการกับอธิการบดีทุกรอบปAงบประมาณ ท้ังนี้ 

A 

ส
งสําเนาการขออนุมัตเิบิกจ
าย 

คืนไปยังคณะ/หน
วยงาน 
 

กรณีจ
ายตรงใหกับรานคา 
(โอนเงินเขาบัญชีใหกับหาง ราน ผูประกอบการ) 
กรณไีม
ยืมเงินทดรองจ
าย 
(โอนเงินเขาบัญชีผูสํารองจ
าย) 
กรณียมืเงินทดรองจ
าย 
(หักลางเงินยืมทดรองจ
ายและหากมีเงินเหลือ
จ
ายตองคืนเงิน) 
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การปฏิบัติงานของกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก
น ยังตองไดรับการตรวจสอบและติดตาม
ประเมินผลจากหน
วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คือ กองตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก
น และ สํานักงานการตรวจเงินแผ
นดินอีกดวย 
 

4.6 แนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
จากการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
ายท่ีผ
านมาพบป;ญหาในการเบิกจ
ายค
อนขางมาก ผูเขียนจึงไดเลือก

จัดทําคู
มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเอกสารเบิกจ
ายกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานกีฬาและนันทนาการ 
องค!การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก
น เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดกิจกรรม/โครงการและจัดเตรียม
เอกสารประกอบการเบิกจ
ายเป2นไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบ นักศึกษา บุคลากรและ
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ไดทราบถึงข้ันตอน กระบวนการต
าง ๆ ของการตรวจสอบเอกสารเบิกจ
าย ลดป;ญหา
เอกสารการเบิกจ
ายท่ีไม
ถูกตองตามระเบียบ กฎ หลักเกณฑ! ขอบังคับต
างๆ ท่ีเก่ียวของ  

 
4.7 จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ไดยึดและปฏิบัติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยขอนแก
น ว
าดวย จรรยาบรรณและการดําเนินการดานจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก
น พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จรรยาบรรณต�อตนเองและวิชาชีพ 
1. ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนโดยยึดม่ันในหลักแห
งคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ผูปฏิบัติงานพึงประพฤติตนใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหรือตําแหน
งท่ีดํารงอยู
 
3. ผูปฏิบัติงานพึงเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ และทักษะในการทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
4. ผูปฏิบัติงานพึงละเวนการนําผลงานหรือผลงานทางวิชาการของตนเองท่ีเคยใชมาแลวมาใชใหม


อย
างผิดวิธี 
5. ผูปฏิบัติงานพึงยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดและปฏิบัติตามจริยธรรมแห
ง

วิชาชีพท่ีตนเป2นสมาชิกแห
งสภาวิชาชีพนั้นดวย 
 
จรรยาบรรณต�อมหาวิทยาลัย 
1. ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงชื่อเสียง เกียรติภูมิ และประโยชน!ของมหาวิทยาลัย 
2. ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย! โปร
งใส เสมอภาค และปราศจากอคติ 
3. ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานอย
างเต็มกําลังความสามารถ ขยันหม่ันเพียร รอบคอบ รวดเร็ว ถูกตอง 

สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล 



59 

 

4. ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานตรงต
อเวลาและใชเวลาในการปฏิบัติงานใหเป2นประโยชน!ต
อ
มหาวิทยาลัย 

5. ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการดูแลรักษาและใชทรัพย!สินของมหาวิทยาลัยอย
าง
ประหยัดคุมค
า ท้ังตองระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญ�ูชน จะพึงปฏิบัติต
อทรัพย!สิน
ของตนเอง 

6. ผูปฏิบัติงานพึงปฏิบัติงานโดยไม
มีผลประโยชน!ทับซอนใด ๆ แก
ตนเองหรือพวกพอง 
 
จรรยาบรรณของผู!บังคับบัญชา ผู!อยู�ใต!บังคับบัญชา และผู!ร�วมงาน 
1. ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนเป2นแบบอย
างท่ีดีแก
ผูอยู
ใตบังคับบัญชา 
2. ผูบังคับบัญชาพึงควบคุม กํากับ และดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูอยู
ใตบังคับบัญชา 

รวมถึงส
งเสริมและสนับสนุนใหผูอยู
ใตบังคับบัญชาไดเรียนรูและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
มหาวิทยาลัย 

3. ผูบังคับบัญชาพึงรับฟ;งความคิดเห็น ของผูอยู
ใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูอยู
ใตบังคับบัญชา
ดวยหลักธรรมาภิบาล 

4. ผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส
ผูอยู
ใตบังคับบัญชาท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจสวัสดิการ 
และการส
งเสริมใหผูอยู
ใตบังคับบัญชาไดเพ่ิมพูนพัฒนาความรูความสามารถตามความจําเป2นและเหมาะสม 

5. ผูบังคับบัญชา ผูอยู
ใตบังคับบัญชา และผูร
วมงาน พึงปฏิบัติต
อกันดวยความสุภาพและมี       
มนุษยสัมพันธ!อันดีต
อกัน 

6. ผูบังคับบัญชา ผูอยู
ใตบังคับบัญชา และผูร
วมงาน พึงปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและใหความ
ร
วมมือในการปฏิบัติงานต
อกัน รวมถึงการแกไขป;ญหา การเสนอแนะใหความคิดเห็นอันเป2นประโยชน!ต
อการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานร
วมกัน 

7. ผูบังคับบัญชา ผูอยู
ใตบังคับบัญชา และผูร
วมงาน พึงปฏิบัติงานดวยการช
วยเหลือเก้ือกูลต
อกัน
ในทางท่ีถูกตองและชอบธรรมและส
งเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีในการปฏิบัติงานหรือในการอยู
ร
วมกัน
ในองค!กรและในหมู
คณะ 

 
จรรยาบรรณต�อนักศึกษา ผู!รับบริการ ประชาชน และสังคม 
1.  ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการอย
างเต็มกําลังความสามารถ ปราศจากอคติ และมีความเสมอภาค 
2. ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความสุภาพ มีความเอ้ือเฟ��อ และมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี 
3. ผูปฏิบัติงานพึงใหบริการดวยความรวดเร็ว ตรงตามเวลา และไม
ชักชา 

 
จรรยาบรรณของผู!ปฏิบัติงานด!านการเงิน 
1. ตองมีความซ่ือสัตย!สุจริต การเชื่อใจกันระหว
างผูใหบริการดวยกันและผูรับบริการ 
2. ตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังภายใตกฎระเบียบท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยสุจริต 
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3. ตองรักษาความลับได 
4. เต็มใจใหบริการและมีความเสมอภาคแก
ผูรับบริการ 
5. ปฏิบัติงานดวยรวดเร็ว โปร
งใสและถูกตองโดยไม
มีอคติต
อลูกคาหรือผูรับบริการ 
6. ไม
รับสิ่งของหรือสินบนจากผูอ่ืนเพ่ือก
อใหเกิดความขัดแยงและไม
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน

หนาท่ี 
7. มีความรอบคอบ 
8. ใฝmรู มีความคิดริเริ่มในการพัฒนางาน 
9. ตองบริหารความเสี่ยง 
10. ยึดม่ันในการปฏิบัติงานขององค!กร และพรอมอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงเปiาหมาย

ขององค!กรเป2นสําคัญ 
11. มีความมุ
งม่ันในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค!กร 
12. สามารถใหขอมูลและขอเสนอแนะไดตามวิชาชีพและขอจํากัดตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
13. มีการวางแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติของหน
วยงานท่ีเก่ียวของและตองรายงาน

และติดตามประเมินการปฏิบัติงาน 
  14. พรอมท่ีจะรับฟ;งความคิดเห็นท่ีแตกต
างเพ่ือนําไปพิจารณาและปรับปรุงงานในหนาท่ีโดยไม
มีอคติ 

15. มีความประพฤติท่ีเหมาะสม และถูกกาลเทศะ 
16. มีอารมณ!ม่ันคง และมีวุฒิภาวะพรอมจะทํางานในหนาท่ีหรือท่ีไดรับมอบหมายไดอย
างดีและ

เหมาะสม 
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บทท่ี 5 
ป�ญหาอุปสรรค ข�อเสนอแนะและการพัฒนางาน 

 
5.1 ป�ญหา อุปสรรคแนวทางแก�ไขป�ญหาในการปฏิบัติงาน และการพัฒนางาน ดังนี้ 

ในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ�ายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด�านกีฬา
และนันทนาการ องค$การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น นั้น มีระเบียบ กฎ หลักเกณฑ$ ข�อบังคับต�าง ๆ       
ท่ีเก่ียวข�องเป.นจํานวนมาก และยังมีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือเพ่ิมเติมตลอดเวลา ดังนั้น ผู�รับผิดชอบใน
ภาระหน�าท่ีงานดังกล�าว จึงจําเป.นต�องศึกษา ค�นคว�า เรียนรู� กฎ ระเบียบ ข�อบังคับท่ีเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ 
เพ่ือทําให�สามารถปฏิบัติงานได�ถูกต�องครบถ�วน โปร�งใสและทันต�อเวลา ซ่ึงภาระงานดังกล�าว เป.นภาระงาน
หลักในการปฏิบัติงาน ต�องมีความเก่ียวข�องกับบุคลากรและเจ�าหน�าท่ีทุกประเภท และท่ีสําคัญคือต�อง
เก่ียวข�องและติดต�อกับนักศึกษาเป.นส�วนใหญ� จึงทําให�เกิดป;ญหา ข�อผิดพลาดและอุปสรรคบ�อยครั้ง           
ซ่ึงบางครั้งไม�สามารถปฏิบัติงานให�สําเร็จเรียบร�อยตามท่ีต้ังเป=าหมายไว� ซ่ึงผู�เขียนได�รวบรวมป;ญหาอุปสรรค 
และแนวทางแก�ไข/การพัฒนางาน ดังนี้ 

 

ข้ันตอน ป�ญหา/อุปสรรค แนวทางแก�ไข/การพัฒนางาน 
1.การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเ บิกจ� าย
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 

1.รายชื่อเจ�าหน�าท่ีท่ีขออนุมัติ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกับ
รายชื่อท่ีขออนุมัติเบิกจ�ายไม�
ตรงกัน 
2 . หลั ก ฐ านการ เ บิ กจ� า ย ไม�
ค รบถ� ว นส ม บู รณ$  เ ช� น  ล ง
ลายมือชื่อผู�ปฏิบัติงานไม�ครบ 
หัวหน�าผู�ควบคุมงานไม�ได�ลง
นาม ไม�ระบุจํานวนเงินรวมท่ี
ต�องการเบิกจ�าย 
3.หลักฐานการเบิกจ�ายเงินใน
บางครั้ ง ไม� ได� ใส� จํ านวนเ งิน
ตัวอักษร 
4.การคิดอัตราค�าตอบแทนท่ีผิด 
มีท้ังจํานวนมากกว�าและน�อย
กว�า อัตราท่ีแท�จริง ซ่ึงเกิดจาก
การนับจํานวนชั่วโมงผิด 
5.การจ�ายเงินค�าตอบแทนการ

1.ก�อนท่ีจะทําบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงาน ควรมี
การสํารวจความต�องการ งานหรือบุคคลท่ีมี
ความจําเป.นต�องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ให�ครบถ�วน 
2.ผู�การจัดทําเอกสารเบิกจ�าย ควรตรวจสอบให�
ละเอียด ถึงการลงลายมือชื่อผู�ปฏิ บั ติงาน 
หัวหน�าผู�ควบคุมงาน รวมไปถึงจํานวนเงินท่ี
เบิกจ�าย ก�อนส�งเบิกจ�ายมายังงานงบประมาณ 
กองคลัง และควรมีผู�ตรวจทานอีก 1 คน เพ่ือ
ตรวจทานเอกสารเบิกจ�าย 
3.ศึกษา ค�นคว�า ทําความเข�าใจระเบียบท่ี
เ ก่ียวข� อง เ พ่ือ ท่ีจะได�ทราบถึงกฎเกณฑ$ 
หลักเกณฑ$และอัตราการเบิกจ�ายค�าตอบแทน 
4.ต�องบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงาน และต�อง
ได�รับการอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติก�อนก�อนท่ี
จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
5.ระบุเหตุผลการส�งคืนบันทึกข�อความขอ
อนุมัติเบิกจ�ายเงินให�เจ�าหน�าท่ีผู�ประสานงาน
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ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
เ น� น ก า ร จ� า ย ต ร ง เ ข� า บั ญ ชี
ผู� ป ฏิ บั ติ ง า น  แ ต� บ า ง ค รั้ ง
หลักฐานการเบิกจ�าย มีลงนาม
จ�ายเงินแล�ว ซ่ึง ท่ีจริงแล�วยัง
ไม�ได�จ�ายเงิน 
6.บันทึกขออนุมติเบิกจ�ายเงินค�า
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
บางครั้งลงวันท่ีอนุมัติหลังจากท่ี 
ปฏิบัติงานนอกเวลาแล�ว 
7 .ห ลั ก ฐ าน กา ร จ� า ย เ งิ น ใ น
บ า ง ค รั้ ง ร ะ บุ วั น ท่ี ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานไม�ตรงกับรายงานการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
8.มีการ ลบ ขีดฆ�า จํานวนเงิน
ขออนุมัติงบประมาณหลังจาก
ได�รับการอนุมัติแล�ว 

การเงินได�รับทราบอย�างชัดเจนพร�อมติด
กระดาษแนบในจุดท่ีต�องแก�ไข 
6.แนบระเบียบแนวปฏิบัติในส�วนท่ีเก่ียวข�องกับ
การส�งคืนเอกสารให�ทางหน�วยงานได�รับทราบ 
เพ่ือช�วยลดความผิดพลาดในการจัดทําเอกสาร
ในครั้งต�อไป 

2.การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเ บิกจ� าย
ค�าตอบแทนวิทยากร 

1.การเชิญวิทยากรมาบรรยาย
ไม�แนบหนังสือเชิญประกอบการ
เบิกจ�าย 
2.เอกสารการเบิกจ�ายไม�ได�แนบ
กําหนดการ โครงการ ประกอบ 
3 .การ คิดค� าตอบแทน เ ม่ื อ
เปรียบเทียบกับกําหนดการ ไม�
ถูกต�อง 
4.ในกรณีจ�ายตรงค�าตอบแทน
วิ ท ย าก ร  ไ ม� แ นบหลั ก ฐ าน
ประกอบการ เ บิกจ� าย  เช� น 
สํ า เนา บัตรประชาชน  และ
สําเนาหน�าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
5 .การ คิด อัตราค� าตอบแทน
วิทยากรไม�ถูกต�อง 

1.การจัดทําเอกสารเบิกจ�ายค�าตอบแทน
วิทยากร  ต� องแนบหนั งสื อ เชิญวิทยากร
ประกอบการเบิกจ�ายทุกครั้ง  
2.แนบโครงการ/กิจกรรม กําหนดการ ซ่ึง
กําหนดการต�องละเ อียด ระบุหัวข�อการ
บรรยาย ระบุเวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุดการบรรยาย
ให�ชัดเจน เพ่ือท่ีจะประกอบการคํานวณ
ค�าตอบแทน 
3.แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ�ายวิทยากร 
ในกรณีจ�ายตรงต�องแนบสําเนาบัตรประชาชน 
และสําเนาหน�าบัญชีเงินฝากธนาคารด�วย เพ่ือ
จะได�เพ่ิมฐานข�อมูลเจ�าหนี้ในระบบ KKUFMIS 
4.ศึกษา ค�นคว�า ทําความเข�าใจระเบียบท่ี
เ ก่ียวข� อง เ พ่ือ ท่ีจะได�ทราบถึงกฎเกณฑ$ 
หลักเกณฑ$และอัตราการเบิกจ�ายค�าตอบแทน 
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เพ่ือให�การเบิกจ�ายถูกต�อง ลดข�อผิดพลาด 

3.การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ�าย
ค�าตอบแทนผู�ตัดสินกีฬา 
 

1 . ก า ร เ ชิ ญ บุ ค ค ล ม า เ ป. น
กรรมการผู� ตัดสินกีฬาไม�แนบ
ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
เบิกจ�าย 
2.เอกสารการเบิกจ�ายไม�ได�แนบ
กําหนดการ โครงการ  และ
ตารางการแข�งขันกีฬา 
3.ในกรณีจ�ายตรงค�าตอบแทนผู�
ตั ดสิน กีฬาไม� แนบหลักฐาน
ประกอบการ เ บิกจ� าย  เช� น 
สํ า เนา บัตรประชาชน  และ
สําเนาหน�าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
4.กา ร เ บิกจ� า ยค� า ตอบแทน
กรรมการผู� ตัดสิน ไม� ได�แนบ
สําเนาใบอนุญาตจากสมาคม
กีฬา 

1.การจัดทําเอกสารเบิกจ�ายค�าตอบแทน
กรรมการผู� ตั ดสิน  ต� องแนบหนั งสื อ เชิญ
ประกอบการเบิกจ�ายทุกครั้ง  
2.แนบโครงการ/กิจกรรม กําหนดการ และ
ตารางการแข�งขันกีฬา ซ่ึงกําหนดการ ตาราง
การแข�งขันกีฬาต�องละเอียด ระบุเวลาเริ่ม 
เวลาสิ้นสุดการแข�งขันกีฬาให�ชัดเจน เพ่ือท่ีจะ
ประกอบการคํานวณค�าตอบแทน 
3.แนบหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย ในกรณี
จ�ายตรงต�องแนบสําเนาบัตรประชาชน และ
สําเนาหน�าบัญชีเงินฝากธนาคารด�วย เพ่ือจะได�
เพ่ิมฐานข�อมูลเจ�าหนี้ในระบบ KKUFMIS 
4.ศึกษา ค�นคว�า ทําความเข�าใจระเบียบท่ี
เ ก่ียวข� อง เ พ่ือ ท่ีจะได�ทราบถึงกฎเกณฑ$ 
หลักเกณฑ$และอัตราการเบิกจ�ายค�าตอบแทน 
เพ่ือให�การเบิกจ�ายถูกต�อง ลดข�อผิดพลาด 

4.การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเ บิกจ� าย
ค�าเงินรางวัลการประกวด
แข�งขัน 

1 . ไม� แนบ เอกสารหลั กฐาน
ประกาศผลการประกวด ผลการ
แข�งขันกีฬา โดยนายกองค$การ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น 
หรือ ท่ีปรึกษาองค$การนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก�น เป.นผู�ลงนาม
รับรองผล ประกอบการเบิกจ�าย 
2 . ล ง ร า ยล ะ เ อี ย ด ร า ย ก า ร
ค�าใช�จ� ายในใบสํา คัญรับเ งิน
ค�าเงินไม�ครบ เช�น วัน เดือน ปQ 
ไม�ได�ระบุว�าได�รับรางวัลอันดับท่ี
เท�าไร 
3.ไม�แนบกําหนดการการประกวด
และตารางการแข�งขันกีฬานั้นๆ 
4.ในกรณีจ�ายเงินแล�ว ผู�ยืมเงิน

1.หลังจากการจัดกิจกรรมการประกวด หรือ
การแข�งขันกีฬาเสร็จเรียบร�อยแล�ว ชมรมกีฬา
หรือองค$การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น ต�อง
จัดทําประกาศผลการแข�งขันเป.นลายลักษณ$
อักษร เพ่ือท่ีใช�แนบการเบิกจ�ายค�าเงินรางวัล
การประกวดแข�งขัน 
2.เอกสารเบิกจ�ายใบสําคัญรับเงิน ต�องระบุ
ข�อความให�ชัดเจน ได�รับเงินรางวัลจากการ
แข�งขันกีฬาประเภทอะไร และได�รางวัลอันดับ
ท่ีเท�าไร 
3.ต�องแนบกําหนดการการประกวด ตารางการ
แข�งขันกีฬาทุกครั้งในการเบิกจ�าย 
4.ต�องลงลายมือชื่อรับรองการจ�ายเงิน และ
ประทับตราจ�ายเงินแล�ว ในกรณียืมเงินทดรอง
จ�ายหรือมีผู�สํารองจ�าย 
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ทดรองจ�ายหรือมีผู�สํารองจ�าย 
ไม� ล งลาย มือชื่ อ รั บรองการ
จ�ายเ งิน และไม�ประทับตรา
จ�ายเงินแล�ว 

5.การตรวจสอบเอกสาร    
หลักฐานการเ บิกจ� าย
ค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม 

1. ไม�แนบกําหนดการ ในการจัด
กิจกรรม/โครงการ และไม�แนบ
รายชื่อผู�ร�วมรับประทานอาหาร
ว�างและเครื่องด่ืม 
2.ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับ
เงิน มีการแก�ไข ขูด ลบ ขีดฆ�า  
3.การเบิกจ�ายค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืมเกินอัตราท่ีระเบียบ 
กฎ หลักเกณฑ$ ข�อบังคับต�าง ๆ       
ท่ีเก่ียวข�องกําหนด 

1.การจัดกิจกรรม/โครงการ ในกรณีท่ีมีการ
เบิกจ�ายค�าอาหารว�างและเครื่องด่ืม ต�องแนบ
กําหนดการ พร�อมระบุรายละเอียดช�วงเวลา
การรับประทานอาหารว�างและเครื่องด่ืม 
2.ในกรณี ท่ี มีความจํ า เป.นต� องการแก� ไข
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน ต�องแก�ไขโดย
การใช�ปากกาขีดฆ�า และลงลายมือชื่อกํากับ 
โดยต�องบุคคลเดียวกันกับผู�รับเงิน 
3.ศึกษา ค�นคว�า ทําความเข�าใจระเบียบท่ี
เ ก่ียวข� อง เ พ่ือ ท่ีจะได�ทราบถึงกฎเกณฑ$ 
หลักเกณฑ$และอัตราการเบิกจ�าย เพ่ือให�การ
เบิกจ�ายถูกต�อง ลดข�อผิดพลาด 

6.การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเ บิกจ� าย
ค�าอาหารและเครื่องด่ืม 

1. ไม�แนบกําหนดการ ในการจัด
กิจกรรม/โครงการ และไม�แนบ
รายชื่อผู�ร�วมรับประทานอาหาร
และเครื่องด่ืม 
2.ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับ
เงิน มีการแก�ไข ขูด ลบ ขีดฆ�า 
3.การเบิกจ�ายค�าอาหารและ
เครื่องด่ืมเกินอัตราท่ีระเบียบ 
กฎ หลักเกณฑ$ ข�อบังคับต�าง ๆ       
ท่ีเก่ียวข�องกําหนด 

1.การจัดกิจกรรม/โครงการ ในกรณีท่ีมีการ
เบิกจ�ายค�าอาหารและเครื่องด่ืม ต�องแนบ
กําหนดการ พร�อมระบุรายละเอียดช�วงเวลา
การรับประทานอาหารและเครื่องด่ืมท่ีชัดเจน 
2.ในกรณี ท่ี มีความจํ า เป.นต� องการแก� ไข
ใบเสร็จรับเงิน/ใบสําคัญรับเงิน ต�องแก�ไขโดย
การใช�ปากกาขีดฆ�า และลงลายมือชื่อกํากับ 
โดยต�องบุคคลเดียวกันกับผู�รับเงิน 
3.ศึกษา ค�นคว�า ทําความเข�าใจระเบียบท่ี
เ ก่ียวข� อง เ พ่ือ ท่ีจะได�ทราบถึงกฎเกณฑ$ 
หลักเกณฑ$และอัตราการเบิกจ�าย เพ่ือให�การ
เบิกจ�ายถูกต�อง ลดข�อผิดพลาด 

7.การตรวจสอบเอกสาร
หลั กฐานการเบิ กจ� าย
ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไป
ราชการในราชอาณาจักร 

1 . บัน ทึกข� อความขออนุ มั ติ
เดินทางไปราชการ ระบุวันท่ี 
เดินทางไป – กลับ มีการแก�ไข
ด�วยยางลบหรือน้ํายาลบคําผิด  

1.การท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการเดินทาง
ไปราชการ เช�น จากเดิมจะเดินทางวันท่ี 8 – 
10 มกราคม 2563 แต�ต�องเลื่อนการเดินทาง
ออกไปเป.นวัน ท่ี  9 – 11 มกราคม 2563 
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ห ลั ง จ า ก ท่ี ไ ด� รั บ อ นุ มั ติ ใ ห�
เดินทางอันเนื่องจากผู�ขออนุมัติ
เดินทาง ได�มีการเปลี่ยนแปลง
วันท่ีเดินทางเดินทางแต�ไม�ได�
จั ด ทํ า บั น ทึ ก ข อ อ นุ มั ติ
เปลี่ยนแปลงวันท่ีเดินทางต�อผู�มี
อํานาจอนุมัติ 
2.ขออนุมัติงบประมาณในการ
เดินทางไม�เพียงพอกับค�าใช�จ�าย
ท่ีเกิดข้ึนจริง จึงลบและแก�ไข
จํานวนเงิน โดยไม� ได� ทําการ
บันทึกขออนุ มั ติงบประมาณ
เพ่ิมเติม   
3.บันทึกขออนุ มัติ เ ดินทางไป
ราชการกับรายงานการเดินทาง
ระบุวันท่ีเดินทางไม�ตรงกัน 
4.การเบิกค�าพาหนะรับจ�าง 
ระยะทางจากต�นทางและปลายทาง
เดียวกัน แต�เบิกจ�ายทุกคน 
5.การขออนุมัติเดินทางโดยรถ
ราชการ ไม�แนบใบขออนุมัติใช�
รถราชการประกอบการเบิกจ�าย  
6.การส�งเอกสารเบิกจ�ายเงินค�า
เดินทางไปราชการล�าช�า  
7.การขออนุมัติไปราชการ  ต�อง
มีต�นเรื่องหรือหนังสือสั่ งการ 
หนังสือเชิญเข�าร�วมประชุม ร�วม
การประกวด ร�วมการแข�งขัน
แนบประกอบการเบิกจ�าย 
8.เอกสารการจ�ายเงินในบางครั้ง 
ขาดจํานวนเงินตัวอักษร ลงชื่อ
ไม�ครบถ�วน 

จะต�องทําบันทึกข�อความขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
วันเดินทางจากผู� มีอํานาจอนุมัติก�อน จึงจะ
สามารถเดินทางได� 
2.ผู�มีอํานาจอนุมัติไม�ควรอนุมัติเอกสารการ
เดินทางย�อนหลัง เพ่ือเป.นการสร�างวินัยให�กับ
นักศึกษา บุคลากรและเจ�าหน�าท่ี 
3.การเดินทางไปราชการต�องขออนุมัติเดินทาง
และขออนุมัติงบประมาณไปพร�อม ๆ กัน ใน
ก ร ณี ท่ี ห ลั ง จ า ก เ ดิ น ท า ง ก ลั บ ม า แ ล� ว 
งบประมาณท่ีขอไว�ไม�เพียงพอต�อค�าใช�จ�ายท่ี
เกิดข้ึน ต�องดําเนินการทําบันทึกข�อความขอ
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม หลังจากท่ีได�รับ
อนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมแล�ว ค�อยรวบรวม
เอกสารหลักฐานทําเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายได� 
4.หากนํารถยนต$ส�วนตัวเดินทางไปราชการ 
ต�องได�รับอนุมัติให�เดินทางโดยรถยนต$ส�วนตัว
จากผู�มีอํานาจอนุมัติก�อน จึงจะเบิกค�าน้ํามัน
เชื้อเพลิงได� 
5 .ควรจัดให� มีการอบรมผู�ปฏิ บั ติ งานด� าน
ส�งเสริมกิจกรรมนักศึกษา รวมท้ังบุคลากร
เจ�าหน�า ท่ีอย�างต�อเนื่อง เ พ่ือให� เ กิดความ
ชํานาญ และสามารถแก�ไขป;ญหาในการ
ปฏิบัติงานได� 
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ข้ันตอน ป�ญหา/อุปสรรค แนวทางแก�ไข/การพัฒนางาน 
9.การคํานวณเบ้ียเลี้ยงและเวลา 
ไปกลับบางครั้งไม�ถูกต�อง 
10.นักศึกษา บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยยั งขาดความรู� 
ความเข�าใจในระเบียบและแนว
ปฏิบัติในการเดินทางไปราชการ 

 

5.2 ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน  
  จากป;ญหาและอุปสรรคในการเบิกจ�าย ค�าใช�จ�ายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด�านกีฬาและ
นันทนาการ องค$การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น นั้น ทําให�ทราบถึงข้ันตอนและกระบวนการของการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�าย อันเป.นผลจากการจัดทําคู�มือครั้งนี้ จึงสามารถสรุปแนวทางแก�ไข
ป;ญหาด�านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ�าย เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด�านการเบิกจ�ายเงิน ดังนี้ 

1. ควรมีการจัดประชุมระหว�างผู�ปฏิบัติงานและตัวแทนนักศึกษาชมรมกีฬาและนันทนาการ เพ่ือสรุป 
รวบรวมป;ญหาและอุปสรรค นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู�ร�วมกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดทําเอกสารเบิกจ�าย
และการตรวจสอบเอกสารเบิกจ�าย และเพ่ือให�การปฏิบัติงานเป.นไปในแนวทางเดียวกัน  

2. ควรรวบรวมป;ญหาและอุปสรรคของทุกชมรมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรด�านกีฬาและนันทนาการ 
องค$การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก�น และนํามาลงในเว็บไซต$ เช�น บอร$ด หรือ สร�างเพจ (Pages)          
บนเฟสบุ]ค (Facebook) เพ่ือเป.นการแลกเปลี่ยนประสบการณ$ร�วมกันระหว�างผู�ปฏิบัติงานและนักศึกษา ทําให�
สามารถทราบถึงป;ญหาของแต�ละชมรมหรือแต�ละกิจกรรม เพ่ือนํามาประยุกต$ใช�และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ�ายได�อย�างถูกต�อง รวดเร็ว ทันต�อเวลา 

3. จัดทําแบบฟอร$มตัวอย�างเอกสารท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดของกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
พร�อมเผยแพร�ในเว็บไซด$แสดงวิธีการตรวจสอบให�ถูกต�องและเป.นแนวทางเดียวกัน  

4. ควรมีการประชุมหารือผู�ท่ีเก่ียวข�องในการเบิกจ�ายอย�างสมํ่าเสมอ  
5. ควรส�งเสริมสนับสนุนให�ผู�ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข�อง ได�รับการพัฒนาตนเองตามศักยภาพและความ

เหมาะสม  
6. ควรจัดกิจกรรมเสริมสร�างความเข�าใจระหว�างผู�ปฏิบัติด�านการคลังและพัสดุกับผู�ปฏิบัติงานด�าน

กิจกรรมนักศึกษา เพ่ือเสริมสร�างความสามัคคีและลดป;ญหาความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  เช�น จัดประชุม
ซักซ�อมความเข�าใจในระเบียบการเงินการคลัง 
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แบบฟอร�มต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับการเบิกจ�าย 
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ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
ส�วนราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก�น             . 

 

วัน  เดือน  ป# รายละเอียดรายจ�าย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

 
   

 
 

  

 
 

  

    

 
 

  

    

 
 

  

 
 

  

 รวมท้ังสิ้น   

 

 รวมท้ังสิ้น   (ตัวอักษร)      (-                            -)      

  ข0าพเจ0า                                 ตําแหน�ง                                                   .

กอง                                       ขอรับรองว�า รายจ�ายข0างต0นนี้ ไม�อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู0รับได0   

และข0าพเจ0าได0จ�ายไปในงานราชการโดยแท0 

                                  

                                                              (                                 ) 

                                                                                     วันท่ี                             .

แบบ บก. 111 
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