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 คู่มือตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี และเพื่อให้ม่ันใจว่าหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเป็นไปตาม กฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ ในการปฎิบัติงานในด้านการเงินเกี่ยวกับ การเบิกจ่าย, การรับและน าส่งเงิน, การบันทึก
บัญชี, การควบคุมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 คณะผู้ตรวจสอบภายในหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ แก่ท่านที่เกี่ยวข้องตาม
สมควร หากมีข้อบกพร่องใดๆ ผู้ตรวจสอบภายในใคร่ของค าแนะน า เพื่อได้น าไปปรับปรุงมีความสมบูรณ์
และครบถ้วนมากยิ่งขึ้นต่อไป 
  
                                                                                        ผู้ตรวจสอบภายใน 
                                                                                มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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บทน า 

 

 การจัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีส าหรับส่วนราชการ มีเนื้อครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานทางการเงินการบัญชี ซึ่งก าหนดแนวทางการปฎิบัติงาน ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การเบิกจ่าย การรับ และการน าส่งเงินของส่วนราขการ ซึ่งจะอธิบายให้ทราบถึง
องค์ประกอบของเงินแผ่นดินและเม่ือส่วนราชการที่ได้รับเงินของทางราชการทุกประเภท ต้องด าเนินการใช้
จ่ายเงินนั้นอย่างไรให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งรูปแบบเอกสารและหลักฐานที่ประกอบการ
เบิกจ่าย การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง พร้อมทั้งการบันทึกรายการต่าง ๆ 
 ส่วนที่ 2 การบันทึกบัญชี ในการด าเนินการทางด้านบัญชีส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตามหลักการ
นโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐและการปฏิบัติงานทางด้านการเงินและบัญชี ควรมีเอกสารประกอบ
รายการที่เปน็หลักฐานทางการเงิน เพ่ือช่วยในการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี 
 ด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการเงิน  มีกฎ ระเบียบ และข้อก าหนดที่
เกี่ยวข้องหลายฉบับ   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และถูกต้อง ทีส่าคัญขั้นตอนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต้องไมม่ีความซับซ้อน และซ้ าซ้อนในขั้นตอนปฏิบัติงานบางขั้นตอน มีรูปแบบการด าเนินงานที่
แตกต่างกัน จึงไดจ้ัดท าคู่มือการปฏิบัติงานสาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี น พร้อมแนวทางขั้นตอน
ปฏิบัติงาน มีความถูกต้องตามระเบียบ และก าหนดดังกล่าว  
 

วัตถุประสงค ์ 
 ๑. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ของทุกคณะ หน่วยงาน  
 ๒. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารในการก ากับ ติดตาม ดูแลให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ  
 ๓. เพ่ือเป็นคู่มือที่ใช้ศึกษาท าความเข้าใจ และเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที ่
             เบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินงบประมาณรายได้  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกได้ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ  
 ๒. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ของทุกคณะ หน่วยงาน มีวิธีขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นแนวทางเดียวกัน  
 ๓. เพ่ือลดความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน 
            งบประมาณรายได้  
นิยามศัพท์ 
 การตรวจสอบภายใน (Auditing) หมายถึง กิจกรรมการให้ความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรมและเป็น
อิสระ ซึ่งจัดท าข้ึนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น การตรวจสอบภายในจะ
ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงการควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ 
 แผนการตรวจสอบ (Audit Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
จัดท าขึ้นไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จ านวนหน่วยรับตรวจ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ประโยชน์ในการสอบทานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นระยะ และให้ปฏิบัติงานได้อย่าง
ราบรื่นทันตามก าหนดเวลา 
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 แผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้
ตรวจสอบภายในจัดท าไว้ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด หน่วยรับตรวจใด วัตถุประสงค์ขอบเขตและวิธีการใด 
 หลักการบัญชี (Accounting Principles) หมายถึง แนวปฏิบัติในการรวบรวม จดบันทึก จ าแนก 
สรุปผลและรายงานเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับการเงินของหน่วยงาน 
 รอบระยะเวลาบัญชี (Accounting Period) หมายถึง รายการบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ 
ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ปีถัดไป (ปีงบประมาณ) 
 

แนวการตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญช ี 
 การจัดท าแนวการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ได้จัดท าโดยพิจารณาจากระบบ ปฏิบัติงานที่ส าคัญ
และระบบการควบคุมด้านการเงินที่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ตรวจสอบน าไปใช้ เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ดังนี้ 
 ๑. การเบิกจ่าย 
 ๒. การรับและน าส่งเงิน 
 ๓. การบันทึกบัญชี   
 ๔. การควบคุมเงนิสด เงินฝากธนาคาร  
การเบิกจ่าย 
 ก่อนที่ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณจะด าเนินการขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือน าไปใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมของส่วนราชการแห่งนั้น ส่วนราชการผู้ขอใช้งบประมาณย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ ดังนี้ 
 ๑. วงเงินงบประมาณและเงินประจ างวดที่ได้รับอนุมัติตามแผนงานของแต่ละงานหรือโครงการเพ่ือมิ
ให้มีการใช้จ่ายเงินเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติและให้เป็นไปตามแผนงาน 
 ๒.  ด าเนินการจัดหาหรือก่อนหนี้ผูกพัน รวมถึงตรวจสอบเอกสารตามข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินให้กับ
ผู้มีสิทธิ์ ให้เป็นไปตามที่กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวกับการเงิน ซึ่งได้มีการอนุญาตให้ส่วนราชการผู้ใช้
งบประมาณเบิกจ่ายเงินได้ ถ้าหากรายการในหมวดรายจ่ายใดที่ยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับ
การเงินอนุญาตให้ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณเบิกจ่ายเงินจากทางราชการได้ แต่ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณ
มีความจ าเป็นที่จะต้องเบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าวเพ่ือน าไปใช้จ่ายก็จะต้องได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงการคลังก่อน 
 ๓.  รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายรายการใด จะเบิกจ่ายในประเภทงบรายจ่ายใด ให้เป็นไปตาม
หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณท่ีส านักงบประมาณก าหนด 
 ๔.  การขอเบิกเงินทุกกรณีให้ระบุวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเงินนั้นไปจ่าย และห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่า
จะถึงก าหนด หรือใกล้จะถึงก าหนดจ่ายเงิน ซึ่งเงินที่ขอเบิกจากคลังเพ่ือการใด ให้น าไปจ่ายได้เฉพาะเพ่ือการ
นั้นเท่านั้น จะน าไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้ 
 ๕.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่ายในกรณีมี
เหตุจ าเป็นการเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายส าหรับปีงบประมาณใด ให้ส่วนราชการวางค าของเบิกเงินจากคลัง 
ได้จนถึงวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น 
 การขอเบิกเงินในกรณีท่ีมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ให้ส่งค าขอเบิกได้จนถึงวันท าการสุดท้ายของ
ระยะเวลาการเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 
 ค าว่า "ปีงบประมาณ" หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อส าหรับงบประมาณนั้น 
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 ๖.  ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนอันเนื่องจากทางราชการเป็นเหตุที่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณที่เกิด
ค่าใช้จ่าย ให้น ามาเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่ายของปีถัดไปได้อีกหนึ่งปีแต่ค่าใช้จ่ายนั้น จะต้องไม่เป็นการ
ก่อหนี้ผูกพันเกินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งคือ การเบิกจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี 
 ค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณที่เกิดค่าใช้จ่าย
หรือภายในปีงบประมาณที่ได้ก่อหนี้หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรางวัล 
 ๗.  ส าหรับรายการค่าใช้จ่ายที่กระทรวงการคลังก าหนดซึ่งมีลักษณะเป็นค่าใช้จ่ายประจ า หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้ถือว่าค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ และให้น ามาเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับแจ้งให้ช าระหนี้ มีดังนี้ 
  -  ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
  -  ค่าบอกรับสิ่งพิมพ์ 
  -  ค่าขนส่ง 
  -  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
  -  ค่าน้ าประปา 
  -  ค่าไฟฟ้า 
  -  ค่าโทรศัพท์ 
  -  ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ 
  -  ค่าติดตั้งโทรศัพท์ 
  -  ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ที่ช าระค่าฝากส่ง 
 ๘.  การเบิกเงินทดรองราชการ   
    การเบิกเงินและวิธีการเก็บรักษาเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเงินรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังโดยอนุโลม 
    ในกรณีที่ส่วนราชการผู้ใช้งบประมาณมีเงินทดรองราชการตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
ก็สามารถด าเนินการใช้เงินทดรองราชการเพ่ือทดรองจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบการะทรวงการ
คลังว่าด้วยเงินทดรองราชการฯ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  -  งบบุคลากร เฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่จ าเป็นต้องจ่าย
ให้ลูกจ้างแต่ละวัน หรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง 
  -  งบด าเนินงาน ยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน้ าประปา 
  -  งบกลาง เฉพาะที่จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการักษาพยาบาล 
  -  งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกัน 
  เงินทดรองราชการจะน าไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้มิได้ 
  การณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนในระยะต้นปีงบประมาณ แต่ส านักงบประมาณยังไม่ได้อนุมัติเงิน
ประจ างวด ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดจ่ายเงินทดรองราชการไปก่อนได้รับ
อนุมัติเงินประจ างวดได้ 
  เมื่อได้มีการจ่ายเงินทดรองราชการไปแล้ว ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องเบิกเงินงบประมาณ
รายจ่ายชดใช้เงินทดรองราชการดังกล่าว 
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 ๙.  ประเภทของเงินที่เบิกจากคลัง 
      เงินที่อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้นมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือเงิน
รายได้แผ่นดิน เงินงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ แต่ส าหรับเงินที่จะเบิกจากคลังไปจ่ายให้แก่
เจ้าหนี้หรือผู้ที่มีสิทธิรับเงินจากทางราชการได้นั้น โดยปกติเงินที่เบิกจากคลัง ได้แก่ 
       ๙.๑  เงินงบประมาณรายจ่าย หมายความว่า เงินที่กฎหมายอนุญาตให้จ่ายหรือให้ก่อหนี้ผูกพันได้
ตามวัตถุประสงค์ และภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายงบประมาณรายจ่าย 
      ๙.๒  เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
นอกจากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเงินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 
      ๙.๓  เงินรายได้ส่งเกินจ่ายคืน หมายความว่า เงินที่น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้วขอถอนคืน
เงินที่ได้น าส่งไว้แล้วนี้ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น เงินภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ที่เสียภาษีเนื่องจากการ
ค านวณในการเรียกเก็บผิดพลาด หรือการน าเงินอื่นที่มิใช่เงินรายได้แผ่นดินส่งคลัง เป็นต้น การเบิกเงิน
ประเภทนี้ ส่วนราชการต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังก่อนจึงจะเบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้ซึ่งการหัก
รายรับจ่ายขาดหรือการขอถอนคืนรายได้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการหักรายรับจ่าย
ขาดและการถอนคืนเงินรายรับ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง ลง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ) 
 ๑๐.  กระบวนงานในระบบเบิกจ่าย 
       ระบบเบิกจ่ายเงิน  เป็นระบบที่รองรับการบันทึกข้อมูลการขอเบิกเงิน ทั้งท่ีเป็นเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ จ าแนกเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ 
       ๑๐.๑  การขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิโดยตรง
สามารถด าเนินการได้ทั้งกรณีที่หน่วยงานได้บันทึกข้อมูลผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างแล้ว และกรณีท่ีหน่วยงานมิได้
บันทึกข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 
       ๑๐.๒  การขอเบิกเงินจากคลังเพ่ือจ่ายเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน ก่อนที่จะจ่ายต่อ
ให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ซึ่งใช้ส าหรับกรณีการเบิกเพ่ือชดใช้ใบส าคัญ การเบิกเพ่ือจ่ายเงินเดือนและเงินที่มี
ลักษณะการจ่ายพร้อมกับเงินเดือน การเบิกเพ่ือจ่ายให้ยืม การขอเบิกเงินอุดหนุน และการขอเบิกเงินทดรอง
ราชการ 
       ๑๐.๓  การขอจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงาน เพ่ือบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินจาก
บัญชีเงินฝากธนาคารของหน่วยงานให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน 
 

ตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่าย 
๑.  การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

หลักฐานในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 ๑.  ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
 ๒.  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 ๓.  โครงการจัดประชุมสัมมนา หรือบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
 ๔.  ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งรายการของโรงแรม (โฟลิโอ) 
 ๕.  ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับภาษีค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
 ๖.  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
 ๗.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าทางด่วน ค่าธรรมเนียมเรือเฟอรี่ เป็นต้น 
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ระเบียบในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง     
 ๑. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ.๒๕๔๘  
 ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐  
 ๓. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๙.๖ /ว ๔๒ ลว. ๒๖ ก.ค ๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไป 
ราชการ  
 ๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๙.๖ /ว ๒๗ ลว. ๑๕ ก.พ. ๔๘ เรื่อง การเบิกจ่าย
ค่าผ่านทาง ด่วนพิเศษ  
 การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ค่าที่พัก 

ผู้เข้ารับการอบรม 
อัตราที่พัก (บาท : วัน : คน ) 

ห้องพักเดี่ยว ห้องพักคู่ 
๑.  นักเรียนและนักศึกษา ไม่เกิน ๘๐๐ ไม่เกิน ๖๐๐ 
๒. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ไม่เกิน ๗๕๐ 

  

 ๓.  ค่าน้ ามันรถของมหาวิทยาลัย 
  -  เบิกได้ตามจ่ายจริงในใบเสร็จรับเงิน ต้องระบุทะเบียนรถด้วย 
 ๔.  ค่าแท็กซ่ี 
  -  ให้เขียนใบรับรองใบเสร็จรับเงิน เบิกได้ไม่เกินเที่ยวละ ๕๐๐ บาท หรือตามท่ีจ่ายจริง 
 ๕.  ค่าอื่น ๆ  
  -  เช่น ค่าทางด่วน ทางธรรมเนียมเรือข้ามฟาก ค่ารถโดยสารต่อระหว่างเดินทาง เบิกได้ตาม 
                        จ่ายจริง 
 
 
 
 
 
 

-  อาจารย์ระดับ ซี ๙ ขึ้นไป      เบิกได้ไม่เกินวันละ  ๒๔๐  บาท 
-  อาจารย์ระดับซี ๘ ลงมา       เบิกได้ไม่เกินวันละ  ๒๑๐  บาท 
-  เจ้าหน้าที่วุฒิ ป.ตรี              เบิกได้ไม่เกินวันละ  ๒๑๐  บาท 
-  วุฒิ ปวช , ปวส , คนงาน      เบิกได้ไม่เกินวันละ  ๑๘๐  บาท 
 

หมายเหตุ : ๑.  ต้องไปราชการเกิน ๑๒ ชั่วโมง ถึงจะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 
               ๒.  หากมีการเบิกค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มแล้วไม่สามารถเบิกค่าเบี้ย
เลี้ยงได้ และนักศึกษาไม่สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 
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๒.  ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

หลักฐานในการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 ๑.  ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
 ๒.  ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ในใบเสร็จรับเงินต้องระบุว่าเป็น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มม้ือไหน เป็นจ านวนกี่ชุด ชุดละเท่าไร 
 ๓.  รายชื่อพร้อมลายเซ็นผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมมนา (ต้องระบลายมือชื่อเวลาเซ็นเข้า - ออก 
ทั้งนี้รายชื่อที่เซ็น จะต้องตรงกับจ านวนคนที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งหนี้) 
 

ระเบียบในการเบิกค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 เบิกค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

ผู้เข้ารับการอบรม 
อัตราค่าอาหาร (บาท : ม้ือ : คน ) 
ค่าอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม 

๑.  บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่เข้า
ร่วม 

ไม่เกิน ๓๐๐ ไม่เกิน ๕๐ 

๒. นักศึกษา ไม่เกิน ๒๐๐ ไม่เกิน ๓๐ 
 

 ตัวอย่างใบเซ็นชื่อเบิกค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
                       ชื่อโครงการ..................................................... 
                 วัน เวลา และสถานที่จัด......................................... 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล เวลามา ลายเซ็น เวลาออก ลายเซ็น หมายเหตุ 
๑ นายปิติ  สุขมาก ๘.๓๐  ๑๘.๐๐   
๒ นายอรัญ   มากมี ๘.๓๐  ๑๘.๐๐   

 

๓.  ค่าตอบแทนการสอน 
 ผู้ท าการสอนที่ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ให้มีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ส าหรับหน่วย
ชั่วโมงท่ีสอนนอกเหนือจากจ านวนที่ก าหนด ผู้ท าการสอนมีสิทธิได้รับเงินค่าสอนเกินภาระงานสอนส าหรับ
หน่วยชั่วโมงท่ีสอนนอกเหนือจากจ านวนหน่วยชั่วโมง  
หลักฐานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการสอน 
 ๑.  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน 
 ๒.  ใบเซ็นชื่อลงเวลาท าการสอน 
 ๓.  ตารางการสอน ที่ระบุวันเวลาสอน จ านวนนักศึกษา (จากฝ่ายทะเบียนส่วนกลาง) 
 ๔.  ใบสรุปหลักฐานการจ่ายเงินของแต่ละวัน 
 ๕.  ใบสรุปยอดเงิน พร้อมระบุชื่อ และเลขที่บัญชีธนาคารกรุงเทพ 
 ๖.  ใบสรุปหลักฐานการรับเงินของแต่ละคน 
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ระเบียบในการเบิกค่าตอบแทนการสอน 
 ๑.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราค่าตอบแทนการสอน การบรรยาย การนิเทศ 
และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาค
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๒.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราค่าตอบแทนการสอน การบรรยาย การนิเทศ 
และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาค
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) 
 ค่าตอบแทนการสอนเกิน ๑๒ คาบ 

จ านวนนักศึกษา อัตราค่าตอบแทน 
๑. นักศึกษาไม่เกิน ๖๐ คน ชั่วโมงละ ๒๔๐ บาท 
๒. นักศึกษา ๖๑ - ๙๐ คน ชั่วโมงละ ๒๗๐ บาท  
๓. นักศึกษา ๙๑ คนข้ึนไป ชั่วโมงละ ๓๒๐ บาท 

  

 ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ (ภาคปกติ) เบิกเงินงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนนักศึกษา อัตราค่าตอบแทน 

ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ ชั่วโมงละ ๔๐๐ บาท 
  

 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ 
จ านวนนักศึกษา อัตราค่าตอบแทน 

๑. นักศึกษา ๑ - ๑๕ คน เหมาจ่าย ๕,๐๐๐ บาท 
๒. นักศึกษา ๑๖ - ๒๔ คน เหมาจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท 
๓. นักศึกษา ๒๕ - ๖๐ คน ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท 
๔. นักศึกษา ๖๑ - ๙๐ คน ชั่วโมงละ ๓๒๐ บาท 
๕. นักศึกษา ๙๑ คนข้ึนไป ชั่วโมงละ ๓๗๐ บาท 

 

๔.  ค่าตอบแทนวิทยากร 
หลักฐานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 
 ๑.  ใบส าคัญการรับเงินของวิทยากร 
 ๒.  ส าเนาบัตรประชาชนของวิทยากร 
 ๓.  หนังสือเชิญวิทยากรต้องได้รับการลงนามจากคณบดีแล้ว 
  -  ถ้าวิทยากรที่ท าการเชิญนั้นเป็นบลุคคลภายในคณะ ฯ หรือเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
ต้องท าเป็นบันทึกข้อความ (เจ้าของโครงการ และผู้รับผิดชอบโครงการ ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้) 
 หมายเหตุ : การณีที่เชิญบุคคลภายในคณะ ฯ หรือภายในมหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรในการ
บรรยายต้องเชิญนอกเวลารายการเท่านั้น 
  - กรณีท่ีเชิญบุคคลภายนอกคณะ ฯ มาเป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาต่างจังหวัด ให้ต้น
สังกัดของวิทยากรท าค าสั่งไปราชการด้วย 
  - ถ้าวิทยากรที่ท าการเชิญนั้นเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ฯ ต้องท าหนังสือเชิญภายนอก
โดยเป็นหนังสือตราครุฑเท่านั้น 
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 ๔.  การเบิกค่าตอบแทนวิทยากรต้องมีก าหนดการของวิทยากรโดยต้อง ระบุ วัน เวลา และชั่วโมงใน
การเบิกจ่ายให้ตรงกับใบส าคัญรับเงินของวิทยากร (ในก าหนดการต้องระบุชื่อวิทยากรให้ชัดเจน) 
 ๕.  ส าเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 
ระเบียบในการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร 

ลักษณะการบรรยาย อัตราค่าตอบแทน (คน : ชั่วโมง) 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร ภาคบรรยายไม่เกิน ๑ คน ) ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท 
2. ค่าตอบแทนวิทยาการภาคการอภิปรายกลุ่ม 
   ( ๑ ช.ม. จะเบิกจ่ายได้ไม่เกิน ๔ คน ) 

ไม่เกิน ๘๐๐ บาท 

3. ค่าตอบแทนวิทยากร การณีแบ่งกลุ่มย่อย ไม่เกิน ๖๐๐ บาท 
หมายเหตุ  หากวิทยาการเป็นบุคคลในมหาวิทยาลัย (ในเวลารการ) ต้องท าบันทึกขออนุมัติจากท่านอธิการบดี
ก่อน 
 

การรับและน าส่งเงิน 
หลักเกณฑ์ทั่วไปในการรับและน าส่งเงิน 
ประเภทของเงินที่พึงช าระให้กับส่วนราชการ แบ่งออกเป็น  ๔ ประเภท ดังนี้ 

เงินรายได้แผ่นดิน หมายความว่า เงินทั้งปวงที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณบัญญัติไม่ให้ส่วนราชการนั้นน าไปใช้จ่ายหรือหักไว้เพ่ือการใดๆ และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

 เงินเบิกเกินส่งคืน หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้
จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วถูกเรียกคืน และได้น าส่งคลังก่อนสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้นระยะเวลา
เบิกเงินท่ีกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่
ไม่ได้จ่ายหรือว่าจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้น าส่งภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลัง
ระยะเวลาเบิกเงินที่กันเหลื่อมปีไว้ ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

 เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนอกจาก เงิน
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

วิธีปฏิบัติในการรับ เก็บรักษาเงินและน าส่งเงิน 

๑  วิธีการปฏิบัติในการรับเงิน 
 การรับเงินให้รับเป็นเงินสด กรณีรับเป็นเช็ค ดร๊าฟ หรือ ตราสารอย่างอ่ืน หรือวิธีอ่ืนใดให้ปฏิบัติตาม
กระทรวงการคลังก าหนด 

๒  การออกใบเสร็จรับเงิน 
ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดและให้มีส าเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยหนึ่ง 

ฉบับหรือตามแบบที่ได้รับความเห็นชอบจากระทรวงการคลัง 
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 ใบเสร็จรับเงินห้ามขูดลบเพ่ือแก้ไขโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้ 
- ขีดฆ่าจ านวนเงินและเขียนใหม่ทั้งจ านวนโดยให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อก ากับการขีดฆ่านั้นไว้ 
- ขีดฆ่ายกเลิกการใช้ใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแล้วออกฉบับใหม่โดยให้น าใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆ่าเลิก

ใช้นั้นติดไว้กับส าเนาใบเสร็จรับเงินในเล่ม 
กรณีรับเงินเป็นเช็ค ต้องบันทึกในใบเสร็จรับเงินและส าเนาใบเสร็จรับเงินว่า ใบเสร็จรับเงิน ฉบับนี้จะ 

สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ครบถ้วนแล้ว และลงชื่อและวันเดือนปี ก ากับไว้พร้อมทั้ง
บันทึกควบคุมเช็คที่รับไว้ในทะเบียนคุมเช็ค 

๑. การเก็บรักษาเงิน 
สถานที่เก็บรักษา ให้ส่วนราชการเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับไว้ในตู้นิรภัยที่ตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย 

ของส่วนราชการนั้น 
 กรรมการเก็บรักษา 
 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งระดับสามหรือเทียบเท่าข้ึนไปใน
ส่วนราชการนั้นอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของส่วนราชการนั้น 

๒. การปฏิบัติในการน าเงินส่งคลัง 
เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการต้องน าส่งคลังหรือน าฝากคลังตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
- เงินงบประมาณ น าส่งคลังภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่รับเงินจากคลังหรือวันที่ได้รับคืนเงิน

ที่จ่ายไปแล้ว โดยน าส่งเป็นประเภทเงิน 
ก. เงินเบิกเกินส่งคืน หมายถึง เงินงบประมาณท่ีน าส่งคลังสิ้นปีงบประมาณหรือก่อนสิ้น

ระยะเวลาเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 
ข. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน หมายถึง เงินงบประมาณที่น าส่งคลังภายหลังสิ้นงบประมาณหรือ

ภายหลังสิ้นระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินประเภทเงิน
เหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 

- เงินนอกงบประมาณ 
ก. เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลัง ให้น าฝากคลังภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับเงินจากคลัง

หรือวันที่ได้รับคืนเงินที่จ่ายไปแล้ว 
ข. เงินนอกงบประมาณที่จัดเก็บ ยกเว้น ข้อ ก ให้น าฝากคลังอย่างน้อยเดือนละครั้ง 

- เงินรายได้แผ่นดิน 
เงินรายไดแ้ผ่นดินน าส่งคลังอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง กรณีวันใดมีเงินรายได้แผ่นดินเก็บ

รักษาเกินหนึ่งหมื่นบาท ให้น าส่งคลังโดยด่วนแต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 3 วันท าการถัดไป 
 กรณีรับเงินเป็นเช็ค ดร๊าฟ หรือตั๋วแลกเงิน ต้องน าส่งหรือน าฝากคลังภายในวันที่ได้รับหรือ
อย่างช้าภายในวันท าการถัดไป 

๓. การเก็บรักษาเงิน 
 ๓.๑ การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันให้จัดท าเป็นประจ าทุกวัน แยกเป็น 2 กรณีดังนี้ 
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ก. กรณีมีเงินสดคงเหลือ ให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงิน 
กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เมื่อปรากฏว่าถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินและ
เอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย และให้กรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อใน
รายงานเงินคงเหลือประจ าวันไว้เป็นหลักฐาน 

ข. กรณีไม่มีเงินคงเหลือ จะไม่ท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันส าหรับไว้นั้นก็ได้แต่ให้หมายเหตุ
ไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่มีการรับจ่ายเงินของวันถัดไป 

๓.๒ เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินคงเหลือที่จะต้องเก็บรักษาและรายงานเงินสด
คงเหลือประจ าตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด ส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน เพ่ือ
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะได้ด าเนินการดังนี้ 

ก. ตรวจสอบตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับรายงาน เงินสดคงเหลือประจ าวันและบัญชีเงิน
สดคงเหลือในระบบ GFMIS เมื่อปรากฏว่า  
-ตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวันแล้วให้กรรมการ
เก็บรักษาเงินทุกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และเจ้าหน้าที่การเงิน
น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
- กรณีท่ีตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินไม่ตรงกับจ านวนเงินสดซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่งร่วมบันทึกจ านวน
เงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษา
เงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การเงินผู้น าส่งและให้กรรมการเก็บรักษาเงินรายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบทันที เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 

      ข.  น าเงินและอกสารแทนตัวเงินเก็บในตู้นิรภัยเรียบร้อยแล้วให้กรรมการเก็บรักษาเงินใส่กุญแจ 
                    ให้เรียบร้อย แล้วลงรายมือชื่อบนกระดาษปิดทับในลักษณะที่แผ่นกระดาษปิดทับจะต้องูก  
                    ท าลายเมื่อมีการเปิดตู้นิรภัย  

ข. การน าส่งเงินต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 
เมื่อสิ้นเวลารับจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินน าเงินคงเหลือที่จะต้องเก็บรักษาและรายงานเงิน
สดคงเหลือประจ าตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด ส่งมอบต่อคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

ค. การขอเบิกเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาฃ 
ในวันท าการถัดไป หากจะต้องน าเงินที่เก็บรักษาออกมาจ่ายหรือน าส่งคลังฝากธนาคาร ให้
เจ้าหน้าที่การเงินขอเบิกเงินที่เก็บรักษาจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน โดยคณะกรรมการ
จะมอบเงินที่เก็บรักษาท้ังหมดไว้ และเจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อผู้รับเงินไว้ในรายงานเงิน
คงเหลือประจ าวันก่อนวันท าการที่รับเงินไปจ่ายหรือน าส่งคลัง 

การบันทึกบัญชี   
 ตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2 ได้ก าหนดวิธีการบันทึกบัญชีและ
ค าอธิบายรายการส าหรับรายการทางบัญชีส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึนเป็นปกติในส่วนราชการและสอดคล้องกับบัญชี
แยกประเภทที่ก าหนดไว้ในผังบัญชีมาตรฐาน เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของส่วน
ราชการ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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 การบันทึกรายการบัญชีเกณฑ์คงค้าง เกี่ยวข้องกับเงินทุกประเภทมีดังนี้ 
 ๑.  เงินงบประมาณ 
      ๑.๑  การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ 
      ๑.๒  เงินยืมราชการ 
      ๑.๓  การจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง และเงินอ่ืนใดที่จ่ายในลักษณะเดียวกันในวันสิ้นเดือนโดยใช้
บริการธนาคาร 
 ๒.  เงินรายได้แผ่นดิน 
 ๓.  เงินนอกงบประมาณ 
      ๓.๑  เงินที่หน่วยงานได้รับและสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานได้ - เงินรายได้(เงินบ ารุง
การศึกษา) 
  -  การรับ - จา่ยเงินรายได้ 
  -  การยืมเงินรายได้ 
      ๓.๒  เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
 ๔.  เงินทดรองราชการ 
 ๕.  สินทรัพย์หมุนเวียน 
 ๖.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
เงินงบประมาณ 

 การรับ-จ่ายเงินงบประมาณ 
 เงินงบประมาณท่ีส่วนราชการเบิกจากคลังมาจ่ายนั้น ต้องอยู่ภายในวงเงินประจ างวดของแต่ละงบ
รายจ่าย  โดยต้องมีวิธีการควบคุมการเบิกจ่ายมิให้เกินวงเงินประจ างวดและสามารถชี้แจงได้ทุกขณะว่า  เงินที่
เบิกคลังมาแล้วในแต่ละงวดหรือโครงการนั้น มีจ านวนเท่าใด เป็นค่าอะไร เท่าใดบ้าง ยังเหลือวงเงินประจ างวด
พอที่จะเบิกจ่ายต่อไปได้อีกเท่าใด  ส าหรับการจะเบิกเงินมาจ่ายก็ต่อเมื่อมีรายการเกิดข้ึนแล้ว และจ าเป็นต้อง
จ่ายโดยการขอเบิกเงินจากคลัง (วางฎีกา)  ส่วนการเบิกเงินเดือน และค่าจ้างประจ า หรือเงินที่มีลักษณะต้อง
จ่ายประจ าเดือน โดยจะจ่ายในวันสิ้นเดือนให้ส่งค าขอเบิกเงินตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ส าหรับจ่าย
เจ้าหนี้ทั่วไป ควรขอเบิกอย่างช้าไม่เกิน 5 วันท าการ นับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้อง
แล้ว   

 เงินยืมราชการ 
 ในกรณีที่ส่วนราชการจ่ายเงินให้ข้าราชการหรือลูกจ้างยืมไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือปฏิบัติราชการอ่ืนใดจากเงินงบประมาณรายจ่ายที่เบิกมาแล้วจากคลัง ซึ่งมิใช่เบิกจากเงินทดรอง
ราชการ 
 
 เพ่ือสอบทานว่า หน่วยรับตรวจมีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตามระบบบัญชีเกณฑ์
คงค้าง และข้อมูลรายงานการเงิน ถูกต้องเชื่อถือได้  
 ทุกสิ้นเดือนมีการจ าท ารายงานการเงิน และการบันทึกบัญชี ตามหลักฐานการรับและเบิกจ่าย เป็น
ปัจจุบัน มีการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมค้างเกินก าหนด การเก็บรักษาเงิน/เงินฝากธนาคาร 
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การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร  
 เพ่ือสอบทานว่าเงินสดคงเหลือและเงินฝากธนาคารคงเหลือตรงกับการบันทึกบัญชี มีอยู่จริง ครบถ้วน 
ถูกต้องและสามารถแยกประเภทของเงินได้ 
 การควบคุมเงินสด   เปรียบเทียบจ านวนเงินที่ตรวจรับได้ กับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันและการ
บันทึกบัญชีรายวันครบถ้วนและถูกต้อง 
 เงินฝากธนาคาร เปรียบเทียบยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากธนาคารและการบันทึกบัญชีครบถ้วนและ
ถูกต้อง ทุกสิ้นเดือนมีการจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ประจ า และกระแสรายวัน
ทุกบัญชี จ านวนเงิน ถูกต้องตรงกั้น 
 - การตรวจสอบการฝากเงิน โดยน าหลักฐานการน าฝาก เช่นใบน าฝากธนาคาร ตรวจสอบกับรายการ
ที่บันทึกบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการหรือไม่ 
 - การตรวจสอบการถอน โดยน าต้นขั้วเช็ค ตรวจสอบกับรายการที่บันทึกบัญชีทะเบียนคุมเงินฝาก
ธนาคาร " วันที่ เลขท่ีเอกสาร (เช็ค) และจ านวนเงินที่จ่ายตามเช็ค" ว่าบันทึกรายการถูกต้องครบถ้วนทุก
รายการหรือไม่ 
การจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ 
 1. การตรวจสสอบความเสี่ยงท าได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ 
 2. มีหลักฐานเอกสารประกอบการตรวจสอบที่เพียงพอหรือไม่ 
 3. ประเด็นที่ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีความไม่ถูกต้องของรายการทางการเงินรายการใดบ้าง 
 4. ประเด็นที่ผิดพลาดเหล่านั้นส่งผลให้งบการเงินขาดความน่าเชื่อถืออย่างเพียงพอหรือไม่ 
 5. ข้อเสนอแนะที่ผู้บริหารควรรับไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
การติดตามการด าเนินงานหลังการตรวจสอบ 
 ขั้นตอนการติดตามว่า สิ่งที่ได้เสนอแนะและให้ความเห็นไว้ในรายงานผลการตรวจสอบทั้งในเชิง
ปริมาณหรือตัวเลขรายการทางเงิน ได้รับความเอาใจใส่และมีการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่อย่างไร และเมื่อแก้ไข
ปรับปรุงแล้ว ความผิดพลาด ความบกพร่อง และความเสี่ยงที่มีอยู่จะลดลง 
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กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบการเงิน 
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ภาคผนวก 

กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 ๑. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐  
 ๓. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที ่กค ๐๔๐๙.๖ /ว ๔๒ ลว. ๒๖ ก.ค ๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
เบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไป 
ราชการ  
 ๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว .๒๗ ลว. ๑๕ ก.พ. ๔๘ เรื่อง การเบิกจ่ายค่า
ผ่านทาง ด่วนพิเศษ  
 ๕. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๖. ระเบียบกระทรวงการคลังที่ กค.๐๔๐๙.๗/ว.๕๑ ลงวันที่ ๑๘ มี.ค. ๔๘ เรื่องการเบิกจ่าย
ค่าลงทะเบียน  
 ๗.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องการก าหนดประเภทรายจ่ายและเงื่อนไขการ
จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ๘. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราค่าตอบแทนการสอน การบรรยาย การนิเทศ 
และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาค
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๙.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องอัตราค่าตอบแทนการสอน การบรรยาย การนิเทศ 
และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ภาค
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) 
 ๑๐. ระเบียบมหาวิทยาลัยรชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

ฯลฯ 
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