
ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเงินและข้อปฏิบัติทีพ่งึระวัง 
โดยงานบริหารงบประมาณ กองคลัง 
ว

ณ  

เพ่ือเป็นการทบทวนแนวปฏิบัติด้านการเบิกจ่ายเ  ในประเด็นที่ตรวจสอบพบท่ีเกิดข้อผิดพลาดบ่อยที่สุด
และข้อ

ันพฤหสับดีที ่26 มีนาคม  2558 
  ห้องประชมุสิริคณุากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคณุากร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

……………………………………………………. 
 
งิน

ปฏิบัติที่ควรพึงระวัง เพ่ือให้การตรวจสอบหลักฐานด้านการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
ข้อตรวจพบ การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง คณะ/หน่วยงานไม่ได้

ตรวจส

้จ่ายจัดงาน/โครงการ 
รม 

คณะรัฐมนตร ีเร่ือง การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม  

 

บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 ได้
ําหนดไว้มิให้เบิกจ่าย ดังต่อไปนี้  

งชําร่วย เน่ืองในโอกาสต่างๆ 

งขวัญหรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพ่ือมอบให้กับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ 

5) 

 
 
อเสนอแนะ

อบความถูกต้องอย่างเคร่งครัดทําให้มีการเบิกจ่ายเกินสิทธ์ิหรือนําค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้มาเบิก 
ยกตัวอย่างเช่น 

1. ค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย ทีม่ิให้เบิกจ่าย 
2. ค่าใช
3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ และการฝึกอบ
4. หนังสือเวียนสํานักเลขาธิการ

ณ ต่างประเทศ 
5. การใช้บริการโดยผ่านเว็บไซต์อโกด้า (Agoda) 
6. กรณีเชิญบุคคลภายนอก/ชาวต่างชาติ เดินทางมาราชการ 

1. ค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้สอย ที่มิให้เบิกจ่าย 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
ก

1) ค่าจัดทําสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือขอ
2) ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือนสําหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ และค่าจัดพิมพ์

นามบัตรให้กับบุคลากรภายในส่วนราชการ 
3) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ขอ

หน่วยงานเอกชน บุคคล เน่ืองในโอกาส เทศกาลต่างๆ  
4) ค่าทิป 

เงินหรือสิ่งของบริจาค 
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส่วนราชการ 
และค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่มีหลักเกณฑ์กําหนดในระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย 

ข้  ไม่ควรนําค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานมาดําเนินการเบิกจ่าย 
 
 

 

 
 



2. ค
การเบิกจ่ายตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ เช่น โครงการต่างๆ 

นวันเด็ก งานวันสถาปนา งานลอยกระทง แข่งกีฬา ทําบุญต่างๆ 
ข้อเสนอแนะ

่าใช้จ่ายจัดงาน/โครงการ 
 
งา
  ชุดเอกสารเบิกจ่ายต้องประกอบด้วยเอกสาร ดังน้ี 

1) บันทึกขออนุมัติการจัดงาน/โครงการ 
2) โครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

าร  

งวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวด
 

3. ารฝึกอบรม 
 าชการ และการฝึกอบรมไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม เช่น 

4) านฌาปนกิจศพ งานบวช งาน
แต่งงานของเจ้าหน้าที่ ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งตามระเบียบไม่สามารถเบิกได้ โดย

ายทางเดียวกัน ต่างคนต่างเบิกจะทําการเบิกจ่ายไม่ได้ 
ัดเจน 

ัมมนาไม่มีกําหนดการประชุม การเบิกค่าที่พักในอัตราเหมาจ่าย 

3) กําหนดการงาน/โครงก
4) ในโครงการต้องระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน และมิให้ถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่าย 
5) หากค่าใช้จ่ายรายการใดไม่มีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย ต้องมีบันทึกได้รับอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายจาก

หัวหน้าส่วนราชการก่อนการจัดงาน/โครงการ เช่น เงินรา
แข่งขัน ของรางวัล ค่าของที่ระลึก เงินสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น

 
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและก

รมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไป
1) โครงการ/หลักสูตรการฝึกอบรม ไม่ชัดเจน 
2) บันทึกขออนุมัติเดินทางไม่ครอบคลุมถึงการเดินทาง 
3) การขออนุมัติเดินทางไปราชการไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ไม่เหมาะสมหรือใช้ระยะเวลามากเกินความ

จําเป็น 
การมีภารกิจส่วนตัวก่อนหรือหลังปฏิบัติราชการ เช่น การเดินทางไปร่วมง

ถือเป็นงานตามจิตศรัทธา 
5) ค่าที่พักไม่แนบใบแจ้งรายการเข้าพัก (Folio) 
6) การแก้ไขใบขออนุญาตเดินทางเพ่ิมเติมโดยพลการ 
7) การเบิกค่าพาหนะรับจ้างจากต้นทางและปล
8) รายละเอียดของการเร่ิมต้นและสิ้นสุดการเดินทางไม่ช
9) หลักฐานประกอบ ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ เช่น การเข้าร่วมฝึกอบรม ค่าเบ้ียเลี้ยงต้องหักตามจํานวนมื้อ

อาหาร การส
10) ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไม่มีใบเสร็จรับเงินหรือไม่มีกากบัตรโดยสารหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) 

 
้อ ส แนะข เ นอ  การเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่

ของ

2. สายการบินนกแอร์ 

กระทรวงการคลังกําหนด เช่น 
1) การเปลี่ยนแปลงการเดินทางต้องขออนุมัติใหม่ 
2) การเดินทางไปจุดหมายปลายทางเดียวกันต้องเหมารถรับจ้างเพียงคันเดียวหรือตามความเหมาะสม

จํานวนคน แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทุกคน 
3) เอกสารการเข้าร่วมอบรม ต้องแนบโครงการที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมและกําหนดการฝึกอบรมให้ชัดเจน 
4) ค่าโดยสารเคร่ืองบิน หากไม่มีหลักฐานครบตามระเบียบที่กําหนด ได้แก่  

1. สายการบินไทย ใช้ Itinerary Receipt 



   - กรณีซื้อจากบริษัทนกแอร์ จํากัด ใช้ใบเสร็จรับเงิน 
- กรณีซื้อจากบริษัทตัวแทน ใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัทตัวแทน คู่กับ Booking/ Confirm 

หรือ Itinerary Receipt 

 

ําหนังสือรับรองว่ายังไม่เคยนําใบเสร็จรับเงิน กากบัตร
โดยสารเค เบิกเงินจากทางราชการ หากค้นพบภายหลังจะ
ไม่นํามาเบ

5) ค ร 
โดยใบ Folio จะต้องระบุ

รายละเอีย ักให้ถูกต้องก่อนออกเดินทาง 
เพ่ือจักได้ส

วีย ง 

 ด้วยในคราวประชุมคณะร  2558 ตามหนังสือเวียนสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร 0506/ ลงวันท ินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ 
ต่างประเทศ นราชก

1. ให ราชกา

3. สายการบินไทยแอร์เอเชีย ใช้ใบเสร็จรับเงิน
4. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือ Itinerary Receipt 
   กรณีหลักฐานประกอบการเบิกค่าโดยสารเคร่ืองบินสูญหาย 

1. ขอสําเนาใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt)จากสายการบินหรือตัวแทนพร้อม
จริงมาเบิกเงินจากทางราชการรับรองสําเนาถูกต้อง และผู้เดินทางรับรองในเอกสารดังกล่าวว่ายังไม่เคยนําฉบับ

หากค้นพบ  ในภายหลังก็จะไม่นํามาเบิกจากราชการอีก
อสําเนาได้ ให้ผู้เดินทางท2. กรณีไม่สามารถข

รื่องบินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ฉบับจริงมา
ิกจ่ายอีก เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมัติ เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

ราชการ ต้องดําเนินกา่าที่พักไม่มีใบแจ้งรายการเข้าพัก (Folio) คู่กับใบเสร็จรับเงิน ผู้เดินทางไป
1)  ผู้เดินทางจะต้องขอใบเสร็จรับเงินค่าห้องพักพร้อมใบ Folio 

ข้า-ออกท่ีพด ช่ือ-นามสกุล เบอร์ห้อง สถานที่ ลายช่ือผู้รับเงิน วันเวลาเ
่งเอ ียกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องและไม่เส เวลาทั้งผู้ส่งเบิกและผู้ตรวจสอบ 

2) บางโรงแรมจะไม่ออก ใบ Folio ให้ตรวจสอบดูว่าใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก มีรายละเอียด
ครบถ้วน คือ 

- ช่ือผู้พัก 
- วันที่เข้าพัก 
- วันที่ออกจากท่ีพัก 
- หมายเลขห้องพัก 
- ราคาห้องพัก 

เมื่อเอกสารท้ัง 5 ข้อต้องครบถ้วนจึงจะนํามาเบิกจ่ายได้ แต่ถ้าใบเสร็จรับเงินไม่มีรายละเอียดดังกล่าว 
ก็ต้องให้โรงแรมออก ใบ Folio ให้จึงจะเบิกจ่ายได้   

 
4. หนังสือเ นสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อ การเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ 

ต่างประเทศ 
ัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม

ว54 ี่ 5 มีนาคม 2558 เร่ือง การเด
 มีมติให้ส่ว ารถือปฏิบัติดังนี้ 
้หัวหน้าส่วน รงดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศในช่วงปะงบประมาณ พ.ศ.2558 

ยกเว้น กรณีเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามพันธกิจ ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือหลักสูตรการศึกษาที่ได้
กําหนดไว้แล้ว โดยหากมีความจําเป็นให้ขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นรายกรณี และให้รวบรวมเสนอ
คณะรัฐมน รีทราบเป็นรายเดือน ต

2. หากหน่วยงานมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาดูงาน อบรม หรือสัมมนา ให้ปรับเปล่ียนเป็นการศึกษาดูงาน
ภายในประเทศแทน โดยเฉพาะการศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและโครงการ
ตามแนวพระราชดําริต่างๆ 



3. ให้กระทรวงการคลังปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เ ข้องกับการกําหนดให้ข้าราชการเดินทางด้วยเคร่ืองบิน
ในช้ันโดยสาร ดังน้ี 

3.1 ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (อ
เอกอัครราชทูต รองปลัดกระทรวง) ผู้ดํารงตําแหน่งประเภท

กี่ยว

ธิบดีหรือเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการ 

าร  
ไม่แนบบันทึกขออนุมัติเดินทางมาราชการและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการ  

วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้เดินทางภายในประเทศ
ในช้ันประหยัดและต่างประเทศในช้ันธุรกิจ 

3.2 ผู้ดํารงตําแหน่งบริหารระดับต้น ประเภทอํานวยการ ระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับเช่ียวชาญ ให้
เดินทางภายในประเทศในช้ันประหยัดและต่างประเทศในช้ันประหยัด 

 ทั้งน้ี ในระหว่างที่กระทรวงการคลังดําเนินการปรับปรุงระเบียบฯ ให้ข้าราชการถือปฏิบัติตามแนวทาง
ต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 
5. การใช้บริการโดยผ่านเว็บไซต์อโกด้า (Agoda) 
 การใช้บริการโดยผ่านเว็บไซต์อโกด้า (Agoda) เช่น การซื้อต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่พัก เพ่ือเดินทางไปราชการ
ในประเทศและต่างประเทศ โดยใบเสร็จรับเงินจากเว็บไซต์อโกด้าไม่สามารถนํามาเบิกจ่ายได้ เน่ืองจากเว็บไซต์ 
อโกด้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการโดยตรงเป็นเพียงตัวแทนจําหน่าย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติรองรับในเร่ืองดังกล่าว 
 กองคลังได้ทําหนังสือหารือไปยังกระทรวงการคลังแล้ว และกระทรวงการคลังให้ทําความตกลงไปที่
กรมบัญชีกลางเป็นกรณีไป 
 
6. กรณีเชิญบุคคลภายนอก/ชาวต่างชาติเดินทางมาราชการ เพื่อเป็นวิทยากร หรือ เชิญเป็นอาจารย์สอน

พิเศษหรือเชิญเป็นกรรมก

ข้อเสนอแนะ 
กรณีบุคลากรของรัฐ  
- ต้องแนบหนังสือที่ได้รับอนุมัติ/อนุญาตให้ข้าราชการเป็นวิทยากรเดินทางไปราชการ จากต้นสังกัด หากไม่

มี คณะ/หน่วยงาน ต้องเป็นผู้จัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้แก่วิทยากรบุคคล
ดังกล่าว 

- สําเนาหนังสือเชิญวิทยากร โดยในหนังสือ ให้ระบุ ค่าใช้จ่  ค่าที่พัก รวมถึงค่าเดินทาง คณะ/หน่วยงาน 
ผู้จัดเป็นผู้เบิกให้ตามสิทธิ  

าย

รเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร แบบ 8708 ส่วนที่ 1 
ัตราที่กําหนด 

บุคลากรของรัฐ /ชาวต่างชาติ

- บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในกา
- หลักฐานการจ่ายเงินตามอ
- ตารางการบรรยาย/กําหนดการ 
- แนบบันทึกอนุมัติโครงการ/โครงการ  
กรณีบุคคลภายนอกมิใช่  

ิทยากรหรือเป็น
อาจา ออนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการ ดังกล่าวตามสิทธิ หากไม่ดําเนินการขออนุมัติ
เดินท บิกจ่ายก็จะไม่เกิดขึ้น ทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 

ยากร  

- คณะ/หน่วยงาน ต้องบันทึกขออนุมัติให้วิทยากรภายนอกเดินทางมาราชการ เพ่ือเป็นว
รย์พิเศษ และข
างไปราชการ สิทธิการเ
- แนบหนังสือเชิญวิท



- กรณีชาวต่างชาติ มาเป็นวิทยากรโดยเทียบสิทธิของตําแหน่งประเภทการจัดอบรม/ประชุมวิชาการ จัดอยู่
ในประเภทใด ให้ใช้ อัตราการเบิกจ่ายตามประเภทน้ัน หากมีการเบิกจ่ายสูงกว่าอัตราท่ีกําหนด ให้บันทึกเสนอขอ
หัวหน้าส่วนราชการพ
ในระเ ีย

ิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายค่าพาหนะ ค่าที่พัก ตามจ่ายจริง เน่ืองจากการเทียบสิทธิชาวต่างชาติ

ั้น (กรณีหน่วยงานย่อย 
มลําดับช้ันและระเบียบฯสารบรรณ 

ลักการและเบิกจ่าย ให้เสนออ้างอิงระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เป็นแนว

อบหลักฐานตาม Check list ที่มหาวิทยาลัยฯได้

บ บกระทรวงการคลังมิได้กําหนดไว้ 
- ส่วนหลักฐานการเบิกจ่ายทั้งหมด ดําเนินการเช่นเดียวกันกับ กรณีบุคลากรของรัฐ 

 
แนวปฏิบัติในการเสนอเอกสารราชการ 

 

1. การเสนอหนังสือต่อท่านอธิการบดี ต้องเป็นหนังสือลงนามโดย คณบดี เท่าน
ภายใต้คณะ/หน่วยงาน) ให้ถือปฏิบัติตา

2. การเกษียรหนังสือขออนุมัติห
ปฏิบัติเดียวกัน 

3. การตรวจสอบเอกสาร ให้คณะ/หน่วยงาน ตรวจส
กําหนดไว้ โดยให้แนบมาพร้อมหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือให้การตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย ให้เป็นแนวเดียวกัน (เว็บไซต์ กองคลัง หัวข้อ ส่วนให้บริการ/ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม/
ลําดับที่ 44 รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list) 

 


