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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความจําเปน
การพัฒนาองคความรูของคณาจารยและเจาหนาที่เปนสิ่งสําคัญในการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนา
ศักยภาพในการทํางาน หนังสือวิชาการจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะชวยใหการเรียนการสอนและ
การทํางานประสบความสําเร็จ วัตถุประสงคสําคัญของการซื้อหนังสือวิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการนั้น
เพื่อใชประโยชนในดานการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดองคความรูในการทําวิจัยและขอตําแหนงทางวิชาการ
ทั้งนี้การซื้อหนังสือวิช าการจึงสอดคลองกับยุ ทธศาสตรที่ 6 ที่มุงการรักษาความเป นเลิศทางวิช าการ ดาน
หลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ ที่มีความโดดเดนและสอดคลองกับความตองการของสังคม สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนการซื้อหนังสือวิชาการทําใหไดรับความรู ทันโลก ทันเหตุการณ คนหาคําตอบที่ตองการ
ฝกสมาธิ สํานวนภาษาเขียน ในสวนของเจาหนาที่นั้น ประโยชนที่จะไดรับจากการอานดังที่ไดกลาวขางตนนั้น
ลวนแลวแตกอให เกิดประโยชนในการทํางานใหกับ องคกรทั้งสิ้น เชน พัฒนาทักษะในการทํางาน การเขียน
หนังสือราชการอยางถูกตอง ดังนั้น หนังสือวิชาการจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอบุคลากรทั้ง 2 ประเภท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพผานการอาน จึงจัด
ใหมีสวัสดิการการซื้อหนังสือเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการทํางานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทั้ง 2 ประเภท ดังปรากฏอยูในระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อ
หนังสือวิชาการ พ.ศ.2554 ขอ 7 ซึ่งกําหนดใหผูมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนนั้นตองเปนบุคลากรของสถาบันไมวา
จะเปน ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงประเภทผูบริหาร และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ เพื่อพัฒนาเติมเต็มศักยภาพ สงเสริมทักษะเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการใหกับบุคลากรของสถาบัน
แตการใชจายเงินของหนวยงานรัฐในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานตองเปนไปอยางโปรงใส คุมคา และ
ประหยัด โดยพิจารณาเปาหมาย ประโยชนที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐ และ
ตองเปนไปตามรายการและวงเงินงบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐนั้นดวย1
ที่ผานมาพบวา มีการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการเปนจํานวนหนึ่ง แตอยางไรก็ตาม แมจะ
มีประกาศฯ กําหนดรายละเอียดกรอบการเบิกจายเงิน แตการเบิกจายดังกลาวก็ได เกิดปญหาและอุปสรรค
หลายประการ ซึ่งสามารถสรุปไดจากประสบการณการปฏิบัติงานของผูจัดทําคูมือ ดังตอไปนี้

1

ขอ 37, พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
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ประการแรก ป ญหาเรื่องการเบิ กจ ายเงินในกรณี ที่พนั กงานซื้อหนั งสือดวยเงินสด ปญหาที่พ บคื อ
การกรอกรายละเอียดข อมูลในใบเสร็จรับเงินอันเปนหลักฐานสําคัญของการเบิกจาย มักไมถูกตองตรงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลั ง พ.ศ.2562 ข อ 46 ตัวอย างเชน จํานวนเงินไมถูกตอง กลาวคือ ในบางกรณีการซื้ อหนัง สื อ
จะมีสวนลดจากราคาเต็ม การออกใบเสร็จรับ เงิน ของผูขายที่ไมใชรานหนังสือขนาดใหญมักจะระบุแตเ พียง
ราคาขายตอหนวยและราคาขายสุทธิเทานั้น โดยมิไดแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับสวนลดวาเปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้นเทาใด กรณีดังกลาวจึงไมสอดคลองกับแนวปฏิบัติของการเบิกจายที่ตองการใหมีการระบุจํานวนสวนลด
ไม ว า จะเป น ร อ ยละหรื อ จํ า นวนเงิ น ก็ ต าม ในอี ก กรณี ห นึ่ ง ได แ ก รายละเอี ย ดที่ จ ะต อ งปรากฏอยู ใน
ใบเสร็จรับเงินปญหาที่เกิดขึ้นอยูเสมอ คือ ผูขายไมไดระบุจํานวนเงินเปนตัวอักษร ไมมีลายมือชื่อผูรับเงิน ไมมี
ชื่ อและที่อยูของผู ขาย นอกจากนั้น ยังปรากฏวา มีการขี ดฆาในเอกสารใบเสร็จรับ เงิน แตผูรับเงินไมไดลง
ลายมือ ชื่ อกํา กับ ความผิดพลาดในรายละเอีย ดที่ เกี่ย วกั บ เอกสารประกอบการเบิ ก จ า ยเหล า นี้ ทํ า ให ก าร
ดําเนินการเกิดความลาชา เนื่องจากต องนํา ใบเสร็จ รั บ เงิน ที่ ไมส มบู รณดัง กล าวไปใหผู รับเงิ นแก ไขและลง
ลายมือชื่อกํากับ กรณีปญหาที่ไดกลาวมาขางตนนั้น หากผูที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบขอมูลที่ถูกตองผานการให
ขอมูลจากเจาหนาที่การเงิน จะทําใหการเบิกจายเงินเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว
ประการที่สอง ปญหาเกี่ยวกับการซื้อหนังสือผานระบบอิเล็กทรอนิกสหรือเว็ บไซตและมีการชําระ
ราคาของหนังสือดวยบัตรเครดิต กรณีที่มีการซื้อดวยบัตรเครดิต มีขอผิดพลาดเกี่ยวกับเอกสารที่จะตองนํามา
ขอรั บ เงิ น เช น ไม มี ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ขาดสํ า เนาใบแจ ง หนี้ บั ต รเครดิ ต หรื อ ขาดสํ า เนาใบเสร็ จ รั บ เงิ น
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนรายละเอียดที่เจาหนาที่การเงินตองใหคาํ แนะนํากับผูที่มาขอรับเงินอุดหนุน
กรณีป ญหาที่ได ก ล าวมาข างตน นั้ น หากผู ที่ขอรับ เงิน อุ ด หนุ น ทราบข อมู ลที่ถู ก ตอ งผา นการให ขอ มู ล จาก
เจาหนาที่การเงินตั้งแตตอนตนแลว จะทําใหการเบิกจายเงินเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว ดังนั้น การเขียน
รายละเอียดเอาไวในคูมือจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
ประการที่สาม ปญหาเรื่องขั้นตอนในการสงเอกสารที่เกี่ยวของที่มิใชหลักฐานในทางการเงิน นอกจาก
ใบเสร็จรับเงินแลว ผูปฏิบัติงานยังตองทราบรายละเอียดของเอกสารอื่น ๆ ที่ใชประกอบในการขอเบิกจายเงิน
ไดแก สําเนาหนาปกหนังสือ รวมถึงกระบวนการที่จะตองปฏิบัติกับตัวเลมหนังสือ ซึ่งไดแก การนําหนังสือไปให
เจาหนาที่กองคลังและพัสดุประทับตราลงบนหนาในของหนังสือเพื่อใหทราบวาเปนหนังสือที่ขอรับเงินอุดหนุน
ของบุ ค ลากรของสถาบั น ซึ่ งในบางกรณี ผู ป ฏิ บั ติ ง านมิ ไ ดท ราบถึ ง เรื่ อ งดัง กลา ว ขั้ น ตอนเหล า นี้ เ ป น สิ่ งที่
เจาหนาที่การเงินจะตองทราบและปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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ประการที่สี่ ปญหาประเภทของหนังสือวิชาการ ซึ่งตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วา
ดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ พ.ศ.2554 ไดใหคํานิยามของหนังสือวิชาการไววา “หนังสือ
วิ ช าการ หมายถึ ง หนั ง สื อ วารสาร ลมุ ล ภั ณ ฑ (Software) ข อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ในสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และ
สื่อการศึกษาอื่น ๆ” แตหนังสือวิชาการบางประเภทที่มีรูปแบบการเสนอของหนังสือเลมนั้นเขาลักษณะเปน
หนังสือที่ไมสามารถนํามาขอเบิกจายเงินได เชน หนังสือเสริมสรางความรูดานภาษาอังกฤษที่เปนรูปแบบของ
การตูน หนังสือเตรียมสอบโทเฟลที่อยูในรูปแบบคูมือการสอบ ดวยเหตุนี้ในการปฏิบัติงานจึงตองตรวจสอบ
ประเภทของหนังสือที่ไมสามารถเบิกได
ที่ผานมาการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการมีปญหาในการขอเบิกจายเงิน เปนผลมาจากการ
ไมมีคูมือในการปฏิบัติงาน อันเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติตาม ผลเสียที่เกิดจากการไมมีคูมือนั้นมี 2
ประการ คือ ประการแรก ผลเสียที่เกิดแก ระบบการเบิ ก จายโดยรวม กลาวคือ ในกรณี มีการปรั บเปลี่ ย น
ผูรบั ผิดชอบในการเบิกจาย ยอมกอใหเกิดความยุงยากและปราศจากแนวทางในการเบิกจาย สงผลทําใหผูที่จะ
มาปฏิบัติหนาที่แ ทนหรื อเจา หนา ที่ ที่เขามาทํางานใหมเกิดความยุ งยาก หากยังไม มีคูมื อ ก็ จําเป นที่ จ ะต อง
สอบถามผูที่ปฏิบัติงานกอนหนานั้นอยูตลอด และหากในกรณีที่ผูที่ปฏิบัติงานกอนหนานั้นไดลาออกไป ทําให
ไมสามารถหาขอมูลและวิธีการทํางานได และหากยังไมได จัดทําคูมือขึ้นก็ อาจสงผลใหไมเกิดการเรียนรู การ
ทํางานไดดวยตนเองและจําเปนที่จะตองพึ่งพาความสามารถของบุคคลอื่นอยูตลอดเวลาและยังสงผลให เกิ ด
ความลาชาในการเบิกจาย เพราะหลักการเบิกจายนั้นตองเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง และ “ทันเวลา”
สงผลตอภาพรวมของการเบิกจายและปดบัญชีของสถาบัน กลาวคือ กองคลังและพัสดุไมสามารถตรวจเอกสาร
เบิกจายเงินเพื่อปดบัญชีใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วันหลังจากสิ้นปงบประมาณตามกรอบเวลาที่กรมบัญชีกลางได
กําหนดไว ประการที่สอง ผลเสียที่เกิดแกผูขอรับบริการ ผูมาขอรับเงินอุดหนุนไดรับเงินชา ทําใหไมไดรับความ
พึงพอใจ

1.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการดําเนินงานเบิกจายเงินอุ ดหนุน เพื่อซื้อหนังสื อวิชาการของบุคลากร คณะนิติศาสตร
เปนไปอยางถูกตอง มีระบบและมาตรฐานเดียวกัน
2. เพื่อเปนแนวทางใหผูที่จะมาปฏิบัติหนาที่แทนสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
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1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผู ปฏิบัติงานและผูที่เกี่ ยวของกับ กระบวนการเบิก จ ายเงินอุดหนุ นเพื่อ ซื้ อหนังสือวิ ชาการของ
บุ ค ลากรคณะนิ ติ ศ าสตร ได รับ ทราบถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน ขั้ น ตอน และวิ ธีดํ า เนิ น งานด า นการ
เบิกจายเงิน
2. ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินหรือผูที่มาปฏิบัติหนาที่แทนสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

1.4 ขอบเขต
คูมือปฏิ บัติงานเล มนี้ จะเน นศึก ษาวิธี ป ฏิ บัติ งาน แนวปฏิบัติ ขั้น ตอน และวิธีดําเนิ น การด า นการ
ขอเบิกจาย วิธีการกรอกเอกสารในแบบฟอรม เอกสารประกอบการเบิกจาย กระบวนการตาง ๆ ในการทํางาน
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ทําเรื่องเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือ
วิชาการของบุคลากรเฉพาะคณะนิติศาสตรเทานั้น โดยศึกษาจากระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
วา ดวยการจายเงินเพื่อซื้ อหนังสือวิชาการ พ.ศ.2554 หนังสือเวียนจากกองคลังและพั สดุเ รื่อง แนวปฏิบัติ
การเบิกจายเงินอุดหนุน เพื่อซื้อหนั งสือวิชาการของบุคลากร และเรื่อง กําหนดเวลาการเบิกจายเงินอุด หนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากร รวมถึง ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับ
เงิ น การจ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น และการนํ า เงิ น ส ง คลั ง พ.ศ.2562 ทั้ ง นี้ คู มื อ ฉบั บ นี้ ศึ ก ษาถึ ง สิ้ น สุ ด
กระบวนการกอนสงเอกสารไปใหกองคลังและพัสดุพิจารณาดําเนินการตอไป และมิไดศึกษาหลักเกณฑการ
พิจารณาตลอดจนกระบวนการขอเบิกจายเงินซึ่งอยูในความรับผิดชอบของกองคลังและพัสดุ

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
“หนังสือวิชาการ”

หมายถึง

หนังสือ วารสาร ลมุลภัณฑ (Software) ขอมูลที่บันทึกใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อการศึกษาอื่น ๆ

“บุคลากรสถาบัน”

หมายถึง

บุคลากรสายวิช าการ บุคลากรสายสนับสนุน ที่จางจาก
งบประมาณเงินรายไดสถาบันหรือเงินทุนคณะนิติศาสตร

“สถาบัน”

หมายถึง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

“คณะ”

หมายถึง

คณะนิติศาสตร

“เงินรายได”

หมายถึง

งบประมาณเงินรายได สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

“เงินทุนคณะ”

หมายถึง

งบประมาณเงินทุนคณะนิติศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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“อาจารย”

หมายถึง

บุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเปนพนักงานสถาบัน พนักงาน
วิชาการ สังกัดคณะนิติศาสตร

“เจาหนาที่”

หมายถึง

บุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งเปนขาราชการ พนักงาน
สถาบัน ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว และพนักงาน
สังกัดคณะนิติศาสตร

บทที่ 2
บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

เนื้อหาในบทที่ 2 จะอธิบายถึงโครงสรางการบริหารจัดการและอัตรากําลังคณะนิติศาสตร ขอบขาย
ภาระงานของหนวยงาน บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี และลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ โดยอธิบายไดดังตอไปนี้

2.1 โครงสรางการบริหารจัดการและอัตรากําลัง
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ถือกําเนิดจากดําริของ ศาสตราจารย ดร.บุญชนะ
อัตถากร อธิการบดีคนแรก โดยดําริวา “หากจะใหครบถวนความเปนพัฒนบริหารศาสตร ตองมีนิติศาสตร
รวมอยูดวย” จึงจัดไดวาคณะนิติศาสตรเปนจิ๊กซอตัวสุดทาย ที่มาเติมเต็มและหลอมรวมองคความรูที่สมบูรณ
ใหสมกับคําวา “พัฒนบริหารศาสตร ” และเพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาสถาบันระยะยาว (พ.ศ. 2551 –
2565) ตามยุทธศาสตรท่ี 6 การรักษาความเปนเลิศทางวิชาการดานหลักสูตร งานวิจัย และการบริการวิชาการ
ที่มีความโดดเดน และสอดคลองกับความตองการของสังคมและกลยุท ธที่ 6 เรื่องการพัฒนาสาขาวิชาและ
หลักสูตรที่สามารถตอบสนองตรงตอความตองการของสังคมที่ มีการเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา โดยในการ
ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 นั้นไดมีมติเห็นชอบในหลักการเบื้ องตน
โครงการจัดตั้ง คณะนิติ ศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และเมื่อการประชุ มสภาสถาบัน ครั้งที่
8/2552 (พิเศษ) วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติหลักการและกรอบแนวคิดหลักสูตรของคณะนิติศาสตร
และความพรอ มในการจั ดตั้ง คณะนิ ติ ศาสตรในดา นต า ง ๆ เชน บุ ค ลากร แหลงที่ ม าของรายได สถานที่
หลักสูตรการศึกษาและเปาหมายผลผลิต และทายที่สุดในการประชุมสภาสถาบันเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2552
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงถือกําเนิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยปจจุบันไดมีปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ ดังตอไปนี้
1) ปรัชญา
นํานิติธรรม สรางความรู สูการพัฒนา
2) ปณิธาน
สรางความเปนเลิศทางวิชาการ ใชทักษะโดยมุงเนนการบริการสังคมและชุมชนเพื่อการพัฒนาสัง คม
อยางยั่งยืนและเที่ยงธรรม
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3) วิสัยทัศน
เปนสถาบันทางกฎหมายชั้นสูง ที่บูรณาการองคความรู เพื่อพัฒนาสังคมอยางเปนธรรม
4) พันธกิจของคณะ
1. สรางบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย มีคุณธรรม สุจริต เที่ยงตรงทั้งตอตนเองและ
ประชาชน มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม สรางองคความรู ศึกษาวิจัย ดานการบริหาร
การพัฒนา
2. สรางองคความรู ศึกษาวิจัย และบูรณาการองคความรูดานนิติศาสตรและศาสตรที่เกี่ยวของ
3. สรางงานบริการวิชาการทางกฎหมาย
4. สรางคณะนิติศาสตรใหเปนสถาบันชั้นสูงทางกฎหมาย
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ภาพที่ 2.1 โครงสรางการบริหารและการจัดองคกรคณะนิติศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สภาวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝายวางแผน

สํานักงานตรวจสอบภายใน

อธิการบดี

ที่ประชุมคณบดี
ผูอํานวยการสํานัก

คณะกรรมการตรวจสอบสถาบัน

รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ

รองอธิการบดีฝาย
บริหาร

รองอธิการบดีฝายวิจัย
และบริการวิชาการ

คณะกรรมการบริหารคณะนิติศาสตร
คณะกรรมการวิจัยประจําคณะ

คณบดี

คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดี

คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการวิชาการ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คณาจารย

สํานักงานเลขานุการคณะ





ที่มา : คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2552

กลุมงานการศึกษา
กลุมงานบริหารและธุรการ
กลุมงานแผนและพัฒนา
กลุมงานการเงินและพัสดุ
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ภาพที่ 2.2 โครงสรางการบริหารงานของพนักงานสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร
สํานักงานเลขานุการคณะ

กลุมงานบริหารและธุรการ
1. งานสารบรรณและธุรการ
2. งานเลขานุการและติดตอ
ประสานงาน
3. งานบุคคล
4. งานประชุม
5. สัมมนา ฝกอบรม และ
ศึกษาดู
6. งานอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ

กลุมงานการเงินและพัสดุ
1. งานการเงิน
2. งานบริหารและควบคุม
งบประมาณ
3. งานบัญชี
4. งานพัสดุ

กลุมงานการศึกษา
1. งานรับนักศึกษาใหม
2. งานจัดการสอบคัดเลือก
3. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ตารางสอน ตารางสอบ ภาระงาน
4. งานทะเบียนและประมวลผล
การศึกษา
5. งานบริการงานศึกษา
6. งานพัฒนาหลักสูตรและ
สงเสริมการเรียนการสอน

กลุมงานแผนและพัฒนา
1. วางแผนการประเมิน
คุณภาพประจําปการศึกษา
2. กําหนดมาตรฐานตัวบงชี้
และเกณฑประเมินคุณภาพ
ประจําปการศึกษา
3. เก็บรวบรวมขอมูลตัวบงชี้
4. ดําเนินการประเมินตนเอง
ตามองคประกอบและตัวบงชี้

ที่มา : คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2552

ภาพที่ 2.3 โครงสรางการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร
นางสาวประภัตรา ปกกัดตัง
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ

- วาง หัวหนากลุมงานบริหารและธุรการ

- วาง หัวหนากลุมงานการเงินและพัสดุ

1. นางสาวณัฏฐธยาน จารียานุกูล
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ)
2. นายกิตตินันท จงอารี
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ)
3. นางสาวจอย หกดานจาก
(พนักงานอาคารและสถานที่)

1. นางสาวลักขณา ออนลอม
(นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ)
2. นางสาวปทมาภรณ วะชุม
(นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ)

- วาง หัวหนากลุมงานการศึกษา
1. - วาง –
(นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)
2. - วาง (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)
3. - วาง (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)
4. - วาง (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)

ที่มา : คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2552

- วาง หัวหนากลุมงานแผนและพัฒนา
1. - วาง (นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนปฏิบัติการ)
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2.2 ขอบขายภาระงานของหนวยงาน
โครงสรางการบริหารงานของพนักงานสายสนับสนุนคณะนิติศาสตรนั้น ประกอบไปดวยกลุมงาน 4
กลุมงาน ดังนี้
1. กลุมงานการศึกษา ประกอบดวย 6 งานหลัก ไดแก
1.1 งานรับนักศึกษาใหม
 การจัดทํากําหนดการรับสมัครและประกาศรับสมัคร
 การตรวจสอบคุณสมบัตผิ ูสมัครและบันทึกขอมูลผูสมัคร
 การจัดทําประกาศรายชื่อผูสมัครและผูมีสิทธิ์สอบ
1.2 งานจัดการสอบคัดเลือกนักศึกษา
 กรณีสอบขอเขียน
 การจัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบคัดเลือก
 การจัดสถานที่สอบ หองสอบ และจัดการสอบ (ทําผังสอบ)
 การจัดทําขอสอบและควบคุมการสอบขอเขียน
 การประกาศผลการสอบขอเขียน
 กรณีสอบสัมภาษณ
 การจัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบคัดเลือก
 การจัดสถานที่สอบและหองสอบ
 การประมวลผลการสอบ
 การประกาศผลการสอบสัมภาษณ
1.3 ปฏิทินการปฏิบัติงานตารางสอน ตารางสอบ ภาระงาน
 การจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
 การจัดทําแผนงานสอนและภาระงานสอน
 การจัดทําประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางสอน และตารางสอบ
 การบันทึกตารางสอน ตารางสอบ และปฏิทินการศึกษาลงในระบบฐานขอมูล
 การบันทึกภาระงานสอนลงในระบบฐานขอมูล
 สรุปแผนงานสอนและภาระงานสอน
1.4 งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
 งานทะเบียนประวัติ
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 การตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการขึ้นทะเบียน
 การตรวจสอบคุณวุฒิของนักศึกษาใหม
 การจัดทําแฟมทะเบียนประวัตินักศึกษา
 งานลงทะเบียนวิชา
 การเตรียมขอมูลสําหรับการลงทะเบียน
 การทํา pre register และสรุปผล พรอมใหคาํ แนะนําในการลงทะเบียน
 การรับและตรวจสอบการลงทะเบียนและชําระเงิน
 การเพิ่ม เพิกถอน เปลี่ยนฐานะวิชา และเปลี่ยนกลุมเรียน
 งานประมวลผลการศึกษา
 การแจง เตือน และกําหนดการสงผลการศึกษา
 รวบรวมแบบประเมินผลการเรีนรการสอนสงกองแผนงานและนําเสนอผลการวิเคราะห
 การตรวจสอบ ประมวลผลการศึกษา และสถานภาพนักศึกษา
 การประกาศผลการเรียนออนไลน
 งานสอบประมวลความรูและสอบปากเปลา
 การกําหนดแผน ประกาศ การสอบประมวลความรู สอบปากเปลา พรอมแตงตั้ง
กรรมการสอบ
 การเตรียมขอมูลและสถานที่สอบประมวลความรูและสอบปากเปลา
 การอนุมัติการสอบและตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบและประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบ
 การจัดการเรียนการสอนและประกาศผลสอบ
 งานสอบวิทยานิพนธและวิชาการคนควาอิสระ
 ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
 การบันทึกขอมูลวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษา และกรรมการสอบ
 การติดตามและรายงานความกาวหนาการทําวิทยานิพนธ
 ดําเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ วิชาการคนควาอิสระ และการเบิกจายคาสมนาคุณ
 รายงานจํานวนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและวิชาการคนควาอิสระ
 งานสําเร็จการศึกษา
 การตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษา
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 การจัดทําและตรวจสอบผังการศึกษา
 การจัดทํารายชื่อเสนอขออนุมัติปริญญาตอสภาสถาบัน
1.5 งานบริการงานศึกษา
 งานบริการรับคํารองและออกหนังสือสําคัญ
 การจัดทําใบรับรอง
 การจัดทําหนังสือสงตัวและหนังสืออํานวยความสะดวก
 งานบริการรับคํารองอื่น ๆ
 งานเอกสารประกอบการเรียนการสอน เชน รวบรวม course syllabus ประกาศ office
hours ผลิตเอกสารประกอบการสอน
 งานอาจารยพิเศษและวิทยากร เชน การเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
 การใหคาํ ปรึกษา แนะนําแกไขปญหาเกี่ยวกับการศึกษา เชน การแนะแนวการศึกษา
1.6 งานพัฒนาหลักสูตรและสงเสริมการเรียนการสอน
 งานพัฒนาหลักสูตร
 การจัดทํา focus group วิพากษหลักสูตร และสัมมนาหลักสูตร
 การเตรียมขอมูลเพื่อจัดทําการปรับปรุงหลักสูตร
 การตรวจสอบหลักสูตรที่ขอปรับปรุง เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สกอ.
 การดําเนินการเพื่อนําเสนอหลักสูตรใหที่ประชุม ทคบ. สภาวิชาการ และสภาสถาบันฯ
พิจารณา
 การตรวจสอบหลักสูตรที่สถาบันเปดสอนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
สกอ. กําหนด
 รายงานขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานหลักสูตรใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สกอ.
สมศ. กพร.
 การจัดทําประกาศรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
 การจัดทําประกาศตาง ๆ เพื่อรองรับการดําเนินงานของแตละหลักสูตร
 งานประชาสัมพันธหลักสูตร
 การประชาสัมพันธหลักสูตรโดยการรวมกิจกรรมกับหนวยงานภายในและภายนอก
สถาบันฯ
 การจัดทําเอกสารคูมือหลักสูตร และเอกสารประชาสัมพันธหลักสูตรของสถาบันฯ
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 การจัดทําเว็บไซตเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของสถาบันฯ
 งานทุนและรางวัลการศึกษา
 การประกาศและรับสมัครผูขอรับทุนการศึกษา
 การจัดทําขอมูลผูขอรับทุน เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา
 การประชาสัมพันธและแจงขาวสารทุนการศึกษาแกนักศึกษา อาจารย ทั้งแหลงทุน
ภายในและภายนอกสถาบันฯ
 การตรวจสอบสถานภาพผูไดรับทุนและขออนุมัติเบิกจายทุน
 ตรวจสอบคุณสมบัติและเสนอชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับรางวัลเรียนดี
2. กลุมงานบริหารและธุรการ ประกอบดวย 6 งานหลัก ไดแก
2.1 งานสารบรรณและธุรการ
 งานราง โตตอบ ผลิต หนังสือราชการ
 งานรับ สง เสนอ หนังสือ
 งานจัดเก็บ ทําลาย หนังสือ
2.2 งานเลขานุการ และงานติดตอประสานงาน
 รับนัดหมาย และบันทึกตารางนัดหมาย
 ติดตอประสานงานหนวยงานภายในและภายนอกตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 งานบุคคล
 งานรับสมัครบุคลากร
 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน เชน ประเมินตอสัญญา ประเมินเลื่อนเงินเดือน เปนตน
 งานเลื่อนตําแหนงสายวิชาการและสายสนับสนุน
 ทําสัญญาที่เกี่ยวของกับบุคลากร เชน สัญญาจาง สัญญารับรางวัลงานวิจัย
 งานอนุมัติบุคคลไปปฏิบัติหนาที่ เขารวมอบรม และสัมมนา
 บันทึกการลาทุกประเภท
 สวัสดิการทุกประเภท
2.4 งานประชุม
 ทําตารางการประชุมชุดตาง ๆ ของคณะ เชน ประชุมกรรมการประจําคณะ ประชุม
อาจารยประจําคณะ ประชุมหลักสูตรของคณะ เปนตน
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 ทําหนังสือเชิญประชุม
 เตรียมเอกสารประกอบวาระการประชุม
 ทํารายงานการประชุมและแจงมติการประชุม
2.5 สัมมนา ฝกอบรม และศึกษาดูงาน
 จัดเตรียมเอกสารการจัดโครงการสัมมนา
 ทําหนังสือเชิญประชุมและหนังสือประชาสัมพันธ
 ประสานวิทยากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ
 เตรียมความพรอมและอํานวยความสะดวกระหวางการจัดอบรม
 ลงขอมูลในระบบ TMS
2.6 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 ทําหนังสือขอใชสถานที่และยานพาหนะ
 ลงระบบใขอาคารสถานที่และยานพาหนะในระบบ ERS
3. กลุมงานแผนและพัฒนา ประกอบดวย 4 งานหลัก ไดแก
3.1 วางแผนการประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา
 จัดทําแผน โครงการ กิจกรรม ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรสถาบันประจําป ประเมิน
คุณภาพประจําป
 จัดทําประมาณการณรายรับรายจาย
3.2 กําหนดมาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพประจําปการศึกษา
 จัดทําขอมูลแผน โครงการ กิจกรรม ใหสอดคลองกับมาตรฐานตัวบงชี้เกณฑประเมิน
คุณภาพการศึกษา
 จัดทําเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพ
3.3 เก็บรวบรวมขอมูลตัวบงชี้
 รวบรวมผลขอมูลตัวบงชี้ประจําปแตละป
3.4 ดําเนินการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้
 ดําเนินการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้ประจําป
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4. กลุมงานการเงินและพัสดุ ประกอบไปดวย 4 งานหลัก ไดแก
4.1 งานการเงิน
 เบิกจายเงินทุนคณะ เงินหลักสูตร เงินรายได และงบประมาณแผนดิน
 เบิกจายเงินโครงการและกิจกรรมคณะ
 เบิกจายเงินโครงการอบรมสัมมนา
4.2 งานบริหารและควบคุมงบประมาณ
 ตรวจสอบงบประมาณรายรับ - รายจาย
 จัดทํารายงานสถานะการเงินรายเดือนและรายไตรมาส
 จัดทําเปรียบเทียบสถานะการเงินยอนหลัง 3 ป
 ควบคุมเงินกิจกรรมพิเศษ
4.3 งานบัญชี
 จัดทําบัญชี รายรับ รายจาย โครงการอบรม งบประมาณศูนยกฎหมาย และเงินทดรอง
ราชการ
 ตรวจสอบบัญชี
 จัดทํารายงานทางการเงิน
4.4 งานพัสดุ
 จัดซื้อ จัดจาง พัสดุ
 ตรวจสอบพัสดุคณะ
 ลงระบบบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ E-GP

16

2.3 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง
งานการเงินและบัญชี มีบทบาทหนาที่สําคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทุกคนใน
คณะ ไมวาจะเปนผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
1) งานการเงิน
1. งานรับเงิน
1.1 งานรับเงินสด โดยทําการโอนเงินสดใหกับผูมีสิทธิไดรับเงินผานระบบธนาคาร
1.2 จัดทําใบสําคัญรับเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงินลงนาม
1.3 รับเงินจากกองคลังและพัสดุเพื่อนํา ไปจายให กับผูมีสิทธิ รับ เงินทั้งที่ผานระบบธนาคารหรือ
มอบเปนเงินสด
2. งานจายเงิน
2.1 ดําเนินการเบิกเงินจากจายเงินฝากธนาคารที่เปนบัญชีโครงการอบรมตาง ๆ บัญชีโครงการ
วารสารเอกสารทางวิชาการ หรือบัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ที่เปนเงินทดรองของคณะ
2.2 จายเงินใหกับผูมีสิทธิรับเงิน เชน คาสมนาคุณที่ปรึกษาและกรรมการสอบ คาสอน คาหนังสือ
วิชาการ และคาสวัสดิการตรวจสุขภาพ เปนตน
2.3 ติดตามและรวบรวมใบสําคัญรับเงินที่ผูรับเงินและผูจายเงินลงนามเรียบรอยแลว เพื่อจัดทํา
บันทึกขออนุมัติเบิกจายหรือเก็บไวเปนหลักฐานการตรวจสอบตอไป
3. งานเก็บรักษาและนําสงคลัง
3.1 นําเงินที่ไดรับไปดําเนิน การฝากธนาคาร เชน นําเงินคาสมัครสมาชิกวารสารฝากเข าบัญชี
โครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ เปนตน
3.2 นําเงินทดรองราชการที่เหลือจากการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการตามที่ผูยืมเงินมอบใหเพื่อ
นําสงคืนกองคลังและพัสดุเพื่อลางเงินยืมทดรองราชการตอไป
3.3 ตรวจนับและจัดทํารายงานเงินสดยอยคงเหลือประจําวันเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
4. งานบริหารและจัดการการเงิน
4.1 สรุป เงิ น เดื อ นหรื อ คา จ า งประจํ า เดื อ นเพื่ อ รายงานที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารคณะ
นิติศาสตร
4.2 จัดทําการเบิกจายและดําเนินการขออนุมัติเบิกจายเงินจากงบประมาณเงินทุนคณะนิติศาสตร
งบประมาณเงินแผนดิน งบประมาณเงินรายได โดยผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายงบประมาณจาก
1) งบประมาณเงิ น ทุ น คณะนิ ติศ าสตร เช น เงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ ซื้ อ หนั งสื อ วิ ชาการ เป น ต น
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2) งบประมาณเงิน แผ น ดิน เช น โครงการเขา สู ม าตรฐานสากลคณะนิ ติศ าสตร เป น ต น
3) งบประมาณเงินรายได เชน คาสมนาคุณกรรมการสอบวิทยานิพนธ เปนตน
4.3 จัดทําสัญญายืมเงินทดรองราชการพรอมบันทึกขออนุมัติยืมเงินทดรองราชการเพื่อเปนเงิน
ทดรองจายในการจัดโครงการหรือจัดกิจกรรมของคณะนิติศาสตร
4.4 จัดทําการเบิ กจา ยเงิ นโครงการต าง ๆ ของคณะ เชน โครงการอบรมของคณะนิติศาสตร
และโครงการวารสารเอกสารวิชาการ เปนตน บัญชีเงินฝากศูนยกฎหมายเพื่อการพัฒนา และ
บัญชีเงินฝากโครงการอบรมของคณะนิติศาสตร ทั้งที่เปนการอบรมระยะสั้นและระยะยาว
4.5 จัดทําหนังสือขอเปด/ปดบัญชีเงินฝากธนาคารและเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผูมีอํานาจสั่งจ าย
พรอมทั้งรวบรวมเอกสารอื่น ๆ มอบใหธนาคารเพื่อทําธุรกรรมตอไป
4.6 ดําเนินการโอนเงินเหลือจายจากการดําเนินงาน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เพื่อฝากเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารในนามบัญชีเงินทุนคณะนิติศาสตร
4.7 จัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองราชการแยกเปนรายเดือนพรอมทั้งเสนอรองคณบดีฝายบริ หาร
ลงนามและเพื่อเปนหลักฐานใหสํานักงานตรวจสอบภายใน
4.8 จัดทํารายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองคณะนิติศาสตรคงเหลือประจําเดือน เพื่อรายงานใหรอง
คณบดีฝายบริหารทราบ
2) งานบริหารและควบคุมงบประมาณ
1. จัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณหลักสูตรภาคพิเศษ งบประมาณเงินทุนคณะ
นิ ติศ าสตร งบประมาณเงิน รายได งบประมาณปริ ญ ญาเอก งบประมาณกิ จ กรรมพิ เศษ และ
งบประมาณศูนยกฎหมายเพื่อการพัฒนา โดยแบงเปน
1.1 จั ด ทํ า ประมาณการรายรั บ เชน รายรับ จากการลงทะเบี ยน และรายรั บ จากดอกเบี้ ย รั บ
เปนตน
1.2 จั ด ทํ า คําขอตั้ ง งบประมาณรายจา ย เช น คา จ า ง คาตอบแทน ค าใช สอย คา วั สดุ และค า
สวัสดิการ เปนตน
1.3 จัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายกลางป หากในปนั้นงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติตน
ปไมเพียงพอ เชน ครุภัณฑ และการปรับปรุงอาคารและสถานที่ เปนตน
2. งานบริหารงบประมาณ
2.1 ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือในระบบ MIS กอนกอหนี้ผูกพั น เชน ตรวจสอบค าจาง
เหมาบริการวามีเพียงพอตอการเบิกจายกอนตกลงทําสัญญาจางเหมาบริการหรือไม
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2.2 ขออนุมัติผูกพันเงินในระบบ MIS ซึ่งหลังจากผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายลงนามเรียบรอยแลว
ตองขออนุมัติผูกพันเงินในระบบ MIS เพื่อดําเนินการเบิกจายจากงบประมาณตอไป
2.3 รวบรวมใบสําคัญรับเงินเพื่อดําเนิน การเบิกจายตามที่ผูกพันในระบบ MIS เชน คาสมนาคุณ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เปนตน
2.4 นําเสนอผูมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบหรื อพิจารณาอนุมัติการเบิกจายเงิน เชน โดย
งบประมาณหลักสูตรภาคพิเศษ ผูมีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินคือประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร เงินทุนคณะนิติศาสตรในกรณีที่เบิกจายไมเกิน 50,000 บาท คือประธาน
คณะกรรมการบริหารเงิ น ทุ นคณะนิติ ศาสตร หรื อกรณี ที่เบิ กจ ายเกิน 50,000 บาท คือ
คณะกรรมการบริหารเงินทุนคณะนิติศาสตร
2.5 ดําเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ย นแปลงรายการงบประมาณหรื อโอนหมวดงบประมาณ โดย
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร จัดทําบันทึกขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
รายการ และดําเนินการสงใหกองคลังและพัสดุ
2.6 กันเงินและขยายเวลาไวเบิกเหลื่อมป เชน กรณีที่มีการเดินทางเพื่อนําเสนอผลงานทาวิชาการ
ของอาจารยระหวางปงบประมาณ
2.7 จัดทํารางระเบียบ ประกาศ การเบิกจายเงินงบประมาณตาง ๆ เชน ประกาศคณะนิติศาสตร
เรื่อง แนวทางการบริหาร หลักเกณฑ และอัตราการเบิกจายเงินคาสมนาคุณของวารสาร
3) งานบัญชี จัดทํารายงานการเงิน ดังนี้
1. สรุปรายรับ – รายจาย ทุกงบประมาณและทุกสิ้นเดือน เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา ประกอบดวย งบประมาณหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
งบประมาณหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต (ภาคพิเศษ) งบประมาณหลักสูตรนิติศาสตร
ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต งบประมาณเงิ น ทุ น คณะนิ ติ ศ าสตร และงบประมาณเงิ น รายได พร อ ม
เปรียบเทียบ 3 ปงบประมาณยอนหลังและจัดทํากราฟประกอบการรายงาน
2. จัดทํารายงานฐานะการเงินของคณะเพื่อเสนอที่ประชุมสภาสถาบันพิจารณา ใหเปนไปตาม
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหารและการดําเนินงานของสวน
งานภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2557 ขอ 31
3. จั ด ทํ า รายงานอื่ น ๆ ตามที่ ไ ดรั บ มอบหมาย เช น รายงานประมาณการค า ใช จ า ยพร อ ม
จุดคุมทุนกรณีเปดศูนยนอกที่ตั้ง ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน
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4) งานพัสดุ
1. วางแผนความตองการใชพัสดุและครุภัณฑของคณะ โดยจัดทําแบบฟอรมความตองการวัสดุใน
การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให บุ ค ลากรภายในคณะกรอกข อ มู ล และนํ า มาวางแผนการขออนุ มั ติ
งบประมาณตลอดจนการใชจายงบประมาณ
2. จัดซื้อ จัดจาง จัดหา วัสดุและครุภัณฑ ตามความตองการบุคลากรในคณะแตตองอยูในหลักความ
จําเปน เหมาะสมและประหยัด
3. จายวัสดุและครุภัณฑใหอาจารยและเจาหนาที่ตามแบบฟอรมขอเบิกวัสดุและครุภัณฑ
4. บริหารพัสดุและครุ ภัณฑ โดยควบคุ มการเบิ กจาย การจัดทําทะเบี ยน และจําหนายพั ส ดุแ ละ
ครุภัณฑ
5. จัดทํารายงานพัสดุและครุภัณฑประจําป
6. จัดทําขอมูลขออนุมัติจัดซื้อ จัดจาง และตรวจรับวัสดุและครุภัณฑ ในระบบ MIS
7. ทําขอมูลขออนุมัติจัดซื้อ จัดจาง วัสดุและครุภัณฑ ในระบบ E-GP

2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คณะนิติศาสตร ไดมีคําสั่งสถาบันบั ณ ฑิ ตพั ฒนบริ หารศาสตร ที่ 65 / 2563 ลงวั นที่ 8 พฤษภาคม
2563 เรื่อง การมอบหมายหนาที่การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร เพื่อใหเกิดความ
คลอ งตัวมี ความชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผลมากยิ่ ง ขึ้น โดยผูจั ดทํา คู มื อมี บ ทบาทหน า ที่ ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ดังนี้
1. งานจัดทําบัญชีเงินทุนคณะและหลักสูตรของคณะ
2. งานตรวจสอบรายงานการเงินตาง ๆ
3. งานการเงินและบัญชี คาสอบวิทยานิพนธ วิชาการคนควาอิสระ ทุกหลักสูตร
4. งานการเงินและบัญชี โครงการวารสารวิชาการ
5. งานการเงินและบัญชี โครงการอบรมของคณะนิติศาสตร
6. งานการเงินและบัญชี โครงการตาง ๆ ของคณะ
7. งานการเงินในหมวดเงินอุดหนุน
8. การจัดทําและบริหารงบประมาณ
9. งานอื่น ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมาย
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2.5 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตําแหนงหัวหนางาน
1) ดานการปฏิบัติการ
1. เสนอแนะแนวทางในการบริหารเงินกิจกรรมพิเศษตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เชน
กรอบระยะเวลาในการใชเงินกิจกรรมพิเศษแตละรอบปงบประมาณเพื่อใหเกิดการใชเงิน ที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค
2. เสนอความเห็นตอคณะกรรมการประจําคณะเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน หากรายการใดมีการ
เบิกจายเงินมากกวาปกติ โดยวิ เคราะห เปรียบเทียบจากขอมูลยอนหลังและแนวโนม การ
เบิกจาย และหลังจากมีการใชจายงบประมาณครึ่งปงบประมาณแลว
3. คาดการณแนวโนมรายรับรายจายที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาที่เหลือในปงบประมาณ และเสนอ
ทางเลือกวิธีการแกไขปรับปรุงหากการเบิกจายเงินไมเปนไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่
ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันเพื่อใหคณะกรรมการประจําคณะนําไปใชในการบริหารงาน
4. วิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางสถานะการเงินของหลักสูตรที่จะสงผลตอสถานะการเงินของ
เงินทุนคณะนิติศาสตร เพื่อใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการประจําคณะ
มีขอมูลในการตัดสินใจบริหารเงินทุกหลักสูตรและเงินทุนคณะตอไป
5. ควบคุ ม การเบิ ก จ า ยเงิ น กิ จ กรรมพิ เ ศษของนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต
(ภาคปกติ) และหลัก สู ตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณ ฑิต (ภาคปกติ ) และเสนอแนะตอ ผูบ ริห าร
หลักสูตรถึงการบริหารเงินกิจกรรมพิเศษ
6. ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายเงินใหถูกตองและเป นไปตามกรอบงบประมาณที่ได รับ
อนุมัติ จัดทําบัญชีการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการวารสารวิชาการของคณะเพื่อใชเปนแนวทางใน
การบริหารโครงการตอไป
7. ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจายเงินใหถูกตองและเป นไปตามกรอบงบประมาณที่ได รับ
อนุมัติ จัดทําบัญชีการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากธนาคาร จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามแผน พรอมวิเคราะหถึงปญ หาและอุปสรรค และเสนอขอคิ ดเห็นของการเบิกจายเงิน
การบริหารจัดการการเงินโครงการอบรมเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการจัดโครงการและบริหารโครงการอบรมตอไป
8. รวบรวมขอมูลรายรับ-รายจายประจําป พรอมทั้งวิเคราะหเปรียบเทียบ กับรายรับรายจาย 3
ป ง บประมาณย อนหลังเพื่ อให เห็ น แนวโนม ความเปลี่ ย นแปลงของรายรับ รายจ า ยเสนอ
ผู อํานวยการศูน ย เพื่อผูอํา นวยการศูนย ใชเป นขอมูลในการบริหารศูนย กฎหมายเพื่ อ การ
พัฒนาตอไป
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9. ควบคุมและตรวจสอบให การเบิกจ า ยเงินทดรองคณะนิ ติ ศาสตรเปน ไปตามระเบี ย บและ
ระยะเวลาในการยืมเงินทดรองฯ และรายงานตอคณบดีเพื่อทราบถึงสถานะเงินยืมทดรอง
คณะนิติศาสตร
10. จัดทําคูมือ แนวปฏิบั ติ หรือเผยแพร ความรูเกี่ยวกับ ขอมูลที่ ตองมีในใบสําคัญ รับ เงิน ให กับ
ผูรบั ผิดชอบโครงการทราบและปฏิบัติตาม เพื่อใหการเบิกจายเงินโครงการถูกตองและเปนไป
ตามแผนยุทธศาสตรของคณะและสถาบัน
11. ควบคุมและตรวจสอบใหการจัดทํ าใบเสร็ จรับ เงิน เปนไปตามระเบียบตามระเบียบการเบิก
จายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
12. วิเคราะหขอมูล ทิศทาง ผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ ในทุกดาน เชน
1) การคํานวณจํานวนนักศึกษาปจจุบัน วาเปน ไปตามเปาหมายที่ผูบริหารกําหนดหรื อไม
2) คํ านวนจุด คุ ม ทุน ทุ กหลั กสูต ร พรอ มทั้ งวิเคราะห เปรี ย บเทียบ ในกรณีที่ มีรายรั บ หรือ
คาใชจายเปลี่ยนแปลง
3) คํานวณ วิเคราะหเปรียบเทียบรายรับคาลงทะเบียนของนักศึกษาเพื่อหาคาใชจายทางตรง
(คาสอน) ที่อาจจะตองปรับลดลง หากนักศึกษาไมเปนไปตามที่ประมาณการไว โดยคํานวณ
จากรายรับคาลงทะเบียน ตัวอยางเชน หากจะปรับคาสอนโดยไมใหหลักสูตรขาดทุน โดยที่
รายรั บจากคาลงทะเบียนนักศึกษา จํ านวน 30 คน คาสอนที่หลักสูตรสามารถจายได คือ
ชั่วโมงละ 1,500 บาท รายรับจากคาลงทะเบียนนักศึกษา จํานวน 40 คน คาสอนที่หลักสูตร
สามารถจายได คือ ชั่วโมงละ 1,800 บาท รายรับจากคาลงทะเบียนนักศึกษา จํานวน 50 คน
คาสอนที่หลักสูตรสามารถจายได คือ ชั่วโมงละ 2,000 บาท เปนตน เพื่อปรับคาใชจายให
สอดคลองกับรายรับในการจัดทํางบประมาณและการบริหารงบประมาณของหลักสู ต รทุก
หลักสูตร โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเพื่อใช ในการวางแผน
บริหารใหเพียงพอตอคาใชจาย
13. กํ า หนดแผนการเบิ ก จ า ยเงิ น ตลอดทั้ ง ป ง บประมาณทุ ก งบประมาณ ได แ ก งบประมาณ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบั ณฑิต (ภาคพิเศษ) งบประมาณหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบั ณฑิต
(ภาคพิเศษ) งบประมาณหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต งบประมาณเงินรายได งบประมาณ
เงินแผนดิน และงบประมาณเงินทุนคณะนิติศาสตร
14. ควบคุม ตรวจสอบ กํากับและติดตามรายการเบิกจายทุกรายการ เพื่อใหการเบิกจายถูกต อง
ครบถวน อีกทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแก ไขปญ หาข อขัดข องในการปฏิบัติงานกับ
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
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15. ควบคุมตรวจสอบ ใหการดํา เนิน งานดานพัสดุเป นไปโดยถูกตองตามพระราชบัญ ญั ติก าร
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง หนังสือจากกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข อง และแนว
ปฏิบัติของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
2) ดานการวางแผน
1. ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการเบิกจายเงินกับผูรับผิดชอบโครงการใหเปนไปตามแผนที่
กําหนด พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดในเอกสารที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม
แผนที่ตั้งไว หากการปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไวใหตรวจสอบที่มาของปญหา
เสนอวิธีการแกไขใหกับบุคคลที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ หรือปรับเปลี่ยนแผนการเบิกจายเงิน
ใหสอดคลองกับสถานการณ
2. รวมกําหนดนโยบายดานงบประมาณกับคณะกรรมการประจําคณะ รวมทั้งรวมกําหนดกรอบ
ระยะเวลาการจัดทํ างบประมาณเพื่อวางแผนการงบประมาณเปนไปอยางมีป ระสิท ธิภาพ
พร อ มทั้ ง ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด า นงบประมาณตามกรอบระยะเวลาและกรอบ
งบประมาณตามกลไก PDCA และนํ าเสนอผู บ ริหารคณะเพื่ อ ใชเป นข อมู ล ในการบริ ห าร
การเงินใหเปนไปตามกฎหมาย และตามกรอบวินัยการคลังและการงบประมาณตอไป
3) ดานการประสานงาน
1. ใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตนกับอาจารย เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ เพื่อใหเกิ ด
ความรวมมือในการปฏิบัติงาน
2. รวมกับ ผู บ ริ ห ารคณะในการกํ า หนดการดํ า เนิน งานตามกรอบงบประมาณ และควบคุ ม
ตรวจสอบใหการเบิกจายเปนไปตามกรอบวินัยการคลังและการงบประมาณ
3. ใหขอ เสนอแนะต อผูบริหารคณะถึ งป ญ หาอุป สรรคในการปฏิ บัติ งานที่ เกิ ด จากข อ บั ง คั บ
ระเบียบตาง ๆ ในการปฏิบัติงานดานบัญชีและงบประมาณ เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุง
ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
4) ดานการบริการ
1. จั ด ทํ า คู มื อ ที่ เกี่ ย วกั บ การเบิ ก จ า ยเงิ น โครงการ พร อ มทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ ให กั บ บุ ค คลที่
เกี่ยวของทราบ
2. เผยแพร ถายทอดความรูทางดานวิชาการเงินและบัญชี แนวปฏิบัติ ในการปฏิบัติงานดานการ
เบิกจาย เอกสารประกอบการเบิกจาย และขั้นตอนการเบิกจายเงิน พรอมทั้งใหคําแนะนํากับ
ผูใตบังคับบัญชาไดทราบเพื่อปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
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3. วิเคราะห เปรียบเทียบขอมูลการเบิกจายเงินใหกับบุคลากรภายในคณะเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของหนวยงาน เชน รวบรวมขอมูล เปรียบเทียบ วิเคราะห งบประมาณในการอุดหนุนพัฒนา
อาจารย อุดหนุนพัฒนาเจาหนาที่ จํานวน 5 ปงบประมาณยอนหลัง เพื่อนําขอมูลที่ไดจัดทํา
ใปรายงานผลในการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา (AUN-QA)

บทที่ 3
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข

เนื้ อหาในบทที่ 3 จะอธิ บ ายถึ ง หลั ก เกณฑ ก ารปฏิ บั ติ ง านและมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน วิ ธี ก าร
ปฏิบัติงาน เงื่อนไข ขอสังเกต ขอควรระวัง สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข อง
วิ ธี ก ารให บ ริ ก ารกั บ ผู รั บ บริ ก ารมี ค วามพึ ง พอใจ วิ ธี ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจน
จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน โดยอธิบายไดดงั ตอไปนี้

3.1 หลักเกณฑการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากรคณะนิติศาสตรปรากฏอยูในรูปแบบของ
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และหนังสือเวียนของสถาบั น โดยสามารถแบ งประเภทของหลักเกณฑการปฏิ บัติงาน
เหลานี้ไดเปน 4 เรื่องหลัก ดังตอไปนี้
1. หลักเกณฑเรื่องประเภทของบุคลากรผูมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
2. หลักเกณฑเรื่องจํานวนเงินที่บุคลากรของสถาบันสามารถขอเบิกจายได
3. หลักเกณฑเรื่องประเภทของหนังสือที่สามารถขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการได
4. หลักเกณฑเรื่ องกรอบระยะเวลาในการสง เอกสารเบิก จายเงิน อุด หนุนเพื่ อซื้อ หนั งสื อ
วิชาการได
ซึ่งจะไดอธิบายในรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1.1 หลักเกณฑเรื่องประเภทของบุคลากรผูมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ พ.ศ.
2554 ไดกําหนดประเภทของผูมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการไววา บุคคลนั้นตองเปนบุคลากร
ของสถาบัน โดยบุคลากรของสถาบัน แยกออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1) ข า ราชการและพนั ก งานสถาบั น ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ไดนิยามคําวาขาราชการและพนักงาน
สถาบันไววา “ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งให รับ
ราชการตามพระราชบัญญัตินี้โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณประเภทเงินเดือนในสถาบันอุดมศึกษา”
ส ว น“พนั ก งานในสถาบั น อุ ดมศึ กษา หมายความว า บุ ค คลซึ่ ง ได รั บ การจ า งตามสั ญ ญาจ า งให ทํ า งานใน
สถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณแผนดิน หรื อเงินรายไดของสถาบั น
อุดมศึกษา” ดังนั้นพนักงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงไดแก บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญา
จางใหทํา งานในสถาบันบัณฑิ ตพั ฒนบริห ารศาสตร โดยไดรับ คา จา งหรื อคา ตอบแทนจากเงิน งบประมาณ
แผนดิ นหรือเงินรายไดของสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร อนึ่งควรตั้งเปน ขอสังเกตไวว า บุคลากรของ
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สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีหลายประเภท บางกรณีผูที่ไดรับการจางตามสัญญาจาง ไดรับคาจางหรือ
คาตอบแทนจากเงินทุนของคณะ ซึ่งเปนคนละแหลงเงินจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของสถาบัน
ทําใหบุคลากรเหลานั้นไมสามารถมาเบิกเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากรของสถาบันโดยอาศัย
ระเบียบฉบับนี้ได
2) ผูเกษียณอายุ ราชการ ผูมีความรูความสามารถพิเศษ และลู กจา งชั่ วคราวที่สถาบัน จางจากเงิน
งบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดสถาบัน ซึ่งดํารงตําแหนงอาจารยผเู ชี่ยวชาญ
ขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ.
2553 แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) ไดจําแนกบุ คลากรประเภทที่ 1 คือ ข าราชการและพนั กงานสถาบันไว 3
ตําแหนง คือ
ประเภทแรก ตําแหนงประเภทวิชาการ คือ บุคลากรซึ่งทําหนาที่สอน วิจัยและบริการวิชาการ ไดแก
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชว ยศาสตราจารย อาจารย และตําแหนงอื่นตามที่สภาสถาบันกําหนด
ประเภทที่สอง ตําแหนงประเภทผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเทา และ
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
ประเภทที่สาม ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรื อเชี่ยวชาญเฉพาะ ไดแก ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ และระดับปฏิบัติการ
ประเภทที่สี่ ตําแหน งประเภททั่ วไป ไดแก ระดับชํานาญงานพิ เศษ ระดั บชํา นาญงาน และระดับ
ปฏิบัติงาน
ซึ่งตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
พ.ศ.2554 นั้นไดใหระบุตําแหนงประเภทที่สามารถขอเบิกเงินอุดหนุนวิชาการไดเพียงประเภทที่ 1 – 3 เทานั้น
คือ ตําแหนงประเภทวิชาการ ตําแหนงประเภทผูบริหาร และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญ
เฉพาะ
ทั้งนี้ จะเห็นไดวาบุคคลที่มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนนั้นไมวาจะดํารงตําแหนงใดก็ตามในสถาบัน จะตองมี
สถานะเปนขาราชการหรือพนักงานสถาบัน เปนที่นาสังเกตวา บุคลากรอีกประเภทหนึ่งที่ไมอยูภายใตระเบียบ
ฉบั บ นี้ คือ พนั ก งานที่ จ า งด ว ยงบประมาณเงิ น ทุ นคณะ ลู กจ า งที่ จ า งด ว ยเงิ น โครงการ ลู ก จ า งที่ จ า งด ว ย
งบประมาณเงินหลักสูตร บุคคลดังกลาวนั้นจะใชระเบียบของแตละแหลงงบประมาณแทนระเบียบของสถาบัน
เชน พนักงานที่จางดวยงบประมาณเงิ นทุน คณะนิติศาสตร จะใชประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินทุนคณะนิติศาสตร

26
3.1.2 หลักเกณฑเรื่องจํานวนเงินที่บุคลากรของสถาบันสามารถขอเบิกจายได
จํานวนเงินที่บุคลากรของสถาบันที่จางดวยงบประมาณเงินรายไดหรืองบประมาณแผนดิน สามารถ
ขอรับการอุดหนุนไดนั้น ขึ้นอยูกับประเภทของบุคคลตามที่ไดกลาวมาแลวขอ 3.1.1 มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตามขอ 8 ของระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือ
วิชาการ พ.ศ. 2554 แบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1) ขาราชการและพนักงานสถาบัน ประเภทตําแหนงวิชาการ ใหไดรับเงินอุดหนุนไมเกินคน
ละ 9,000 บาท ตอปงบประมาณ
2) ข า ราชการและพนั ก งานสถาบั น ประเภทตํ า แหนง ประเภทผู บ ริ ห าร และตํ า แหน ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ใหไดรับเงินอุดหนุนไมเกิน คนละ 2,250
บาท ตอปงบประมาณ
3) บุ คลากรที่ เป นผู เกษี ย ณอายุ ราชการ ผูมี ความสามารถพิ เศษ และลู ก จ า งชั่ วคราวที่
สถาบันจางจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดสถาบัน ซึ่งดํารงตําแหนงอาจารย
ผูเชี่ยวชาญ ใหไดรับเงินอุดหนุนไมเกินคนละ 9,000 บาท ตอปงบประมาณ
สําหรับจํานวนเงินที่พนักงานสถาบันที่จางดวยงบประมาณเงินทุนคณะนิติศาสตร สามารถขอรับการ
อุดหนุนไดตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินทุนคณะ
นิติศาสตร ในขอ 4.1.21 ดังนี้
ขอ 4.1.21 เงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส และอุปกรณการเรียนการสอน
1) อาจารยไมเกินคนละ 9,000 บาท ตอคนตอป
2) เจาหนาที่ไมเกินคนละ 4,000 บาท ตอคนตอป ไมรวมลูกจางชั่วคราว
3.1.3 หลักเกณฑเรื่องประเภทของหนังสือที่สามารถขอรับเงินอุดหนุนหนังสือวิชาการได
ตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิช าการ
พ.ศ.2554 ไดให คํานิยามของหนังสือวิช าการไววา “หนังสือวิชาการ หมายถึง หนังสือ วารสาร ลมุลภั ณฑ
(Software) ขอมูลที่บันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่อการศึกษาอื่น ๆ” ระเบียบดังกลาว ไมไดจํากัดเฉพาะสิ่ง
ตีพิมพเทานั้น แตยังหมายถึงสิ่งอื่น ๆ ที่สามารถใหความรูและอยูในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสได แตอยางไรก็
ตาม ระเบียบนี้มิไดกําหนดลงไปใหชัดเจนวาหนังสือวิชาการนั้น จะตองมีเนื้อหาสาระในหนังสือเปนอย างไร
จึงเปนเหตุใหกองคลังและพัสดุ กลุมงานเงินรายได ไดออกหนังสือเวียนตามบันทึกขอความที่ ศธ 0526.01/
กค.ว 6669 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการของ
บุคลากร โดยในหนังสือฉบับนี้ไดอางอิงมติของที่ประชุมคณบดี/ผูอํานวยการสํานัก ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันพุธที่
24 กั นยายน 2557 ที่มีมติเห็ นชอบ กําหนดแนวปฏิบัติ ในการเบิ กจา ยเงินอุดหนุน เพื่ อซื้อหนั ง สือวิช าการ
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โดยหนังสือวิ ชาการนั้น ใหพิจารณาว า เปนหนังสือที่บุคลากรสายใดไดซื้ อหนั งสือมาเพื่ อขอรั บ เงินอุ ด หนุ น
กลาวคือ หากเปนบุคลากรสายวิ ช าการ หนังสือวิชาการที่บุ คลากรสายนี้ส ามารถซื้อได จะตองมีเนื้ อ หาที่
เกี่ ยวของกับกระบวนการเรี ยนการสอนอยางชัดเจน โดยทั้งนี้ให อยูในดุลพินิจของคณบดีหรือผูอํ านวยการ
สํานักเปนผูพิจารณา สวนบุคลากรสายสนับสนุน นั้น หนังสือวิชาการ ตองเปนหนังสือที่เ กี่ยวของกั บงานใน
หนาที่ หรือเสริมสรางความรู ทักษะดานอื่น ๆ โดยใหอยูในดุลยพินิจของ คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/หั วหนา
หนวยงานที่สังกัด โดยหนังสือที่ไมสามารถนํามาขอเบิกจายเงินได ไดแก
1) หนังสือพิมพ นิตยสาร และสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่บอกรับเปนสมาชิกประจํา เปนรายวัน รายปกษ
รายเดือน รายป เวนแตเปนวารสารที่มีลักษณะเปนวิชาการในสาขาที่ เกี่ยวของกับงานการ
เรียนการสอน
2) หนังสือพระเครื่อง
3) หนังสือดูดวง (หมอดู) แกกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโหราศาสตร ไสยศาสตร
4) นิทานทุกประเภท ทุกภาษา
5) หนังสือการตูน การตูนวิทยาศาสตร การตูนทุกประเภท
6) แผนที่ทางหลวง
7) หนังสือรถ ตกแตงรถ
8) หนังสือเรียนดนตรี ฝกรองเพลง คียบอรด
9) หนังสือหัดวาดการตูน หัดวาดรูป
10) หนังสือสัตวเลี้ยง
11) หนังสือดาราทั้งไทยและตางประเทศ
12) คูมือการสอบตาง ๆ
3.1.4 หลักเกณฑเรื่องกรอบระยะเวลาในการสงเอกสารเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
ใหกองคลังและพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการนําสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 23 กําหนดให “คาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณใด ใหเบิกเงินจาก
งบประมาณรายจายของปนั้นไปจาย ในกรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปนั้น
ไดทัน ใหเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปงบประมาณถัดไปได แตคาใชจายนั้นจะตองไมเปนการก อหนี้
ผู กพั น เกิ น งบประมาณรายจา ยที่ ได รับ อนุ มั ติ และให ป ฏิ บัติ ตามวิ ธีก ารที่ ก ระทรวงการคลั ง กํ า หนด” ซึ่ง
ปงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 บัญญัติวา “ปงบประมาณ หมายความวา
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป และใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปนั้นเปนชื่อ
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สําหรับปงบประมาณนั้น” แตอยางไรก็ตาม การเบิกจายเงินอุดหนุนนั้นไดมีหนังสือเวียนแจงจากกองคลังและ
พัสดุ ที่ ศธ.0526.01/กค ว.7668 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง กําหนดเวลาการขอเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อ
ซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากร ระบุไววา การเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการใหบุคลากรที่มีสิทธิ
เบิกเงินอุดหนุนใหดําเนินการสงแบบฟอรมขอรับ เงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ พรอมทั้งใบเสร็จรับเงิน
และนําหนังสือมาประทับตราที่กองคลังและพัสดุไดไมเกินวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปงบประมาณ เนื่องจาก
กองคลัง และพัส ดุต องตรวจสอบเอกสารเบิก จายเงิน เพื่ อปด บัญ ชี ให เสร็ จสิ้น ภายใน 45 วัน หลั งจากสิ้ น
ปงบประมาณ ตามเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด

3.2 วิธีการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานในเรื่องการเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการนั้น สามารถสรุปได 3 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับเงินอุดหนุน
การตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอรับเงินอุดหนุนนั้น ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการตรวจสอบสิทธิของการ
เบิกจายจากหลักเกณฑเรื่องประเภทของบุคลากรผูมีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการวา บุคคลนั้น
คือ 1) ผูขอรับเงินอุดหนุนนั้นเปนขาราชการหรือพนักงานสถาบันหรือ ผูเกษียณอายุราชการที่ไดรับการจา ง
จากงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดสถาบันหรือไม 2) ผูขอรับเงินอุดหนุนเปนบุคลากรตําแหนงประเภท
วิชาการ ตําแหน งประเภทผู บ ริ หาร หรือเปนบุ คลากรตําแหนงประเภทวิช าชีพ เฉพาะ เนื่องจากกรอบเงิ น
อุดหนุนการเบิกจายจะแบงตามตําแหนงประเภทขางตน โดยบุคลากรตําแหนงประเภทวิชาการหรือผูเกษียณ
ราชการที่ไดรับการจางตอจะได รับเงินอุดหนุน จํานวน 9,000 บาท ตอปงบประมาณ สวนบุคลากรตําแหนง
ประเภทสนั บ สนุ น หรื อ ตํ า แหน ง ประเภทวิ ช าชี พ เฉพาะจะได รั บ เงิ น อุ ด หนุ น จํ า นวน 2,250 บาท ต อ
ปงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2 การกรอกแบบฟอรมและแนบเอกสารหลักฐานในการเบิกจายเงิน
การกรอกขอมูลในแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ โดยในแบบฟอรมนั้นประกอบ
ไปดวยขอมูล ดังตอไปนี้
1. ชื่อผูขอรับเงินอุดหนุน
2. ประเภทและตําแหนงของผูขอรับเงินอุดหนุน
3. คณะ/สํานัก/โครงการ ที่ผูขอรับเงินอุดหนุนสังกัด
4. รายการหนังสือวิชาการที่ขอรับเงินอุดหนุน
5. จํานวนเงินที่ขอรับเงินอุดหนุน
6. ลายมือชื่อผูขอรับเงินอุดหนุน
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7. ลายมือชื่อคณบดี
หลั ง จากที่ก รอกข อ มูล ในแบบฟอร ม ขอรั บ เงิน อุ ด หนุ น เพื่ อ ซื้ อ หนั ง สื อ วิช าการเรี ย บร อ ยแลว ให
ผูปฏิบัติงานนําแบบฟอรมดังกลาวพรอมเอกสารแนบซึ่งประกอบดวย 1) ใบเสร็จรับเงิน หรือ เอกสารรับรอง
แทนใบเสร็จ รับเงิน (บก.111) กรณีที่ไมสามารถขอใบเสร็จรับเงินได 2) สําเนาหนังสือวิชาการที่ขอรั บ เงิ น
เพื่อใหผูขอรับเงินอุ ดหนุน ลงนามในแบบฟอรมและตรวจทานรายชื่อหนังสือที่ขอเบิกเงิน วาครบถวนหรือไม
เมื่อผูขอรับ เงินอุดหนุน หนังสือวิช าการไดลงนามแลว ใหผูปฏิบัติงานเสนอแบบฟอรมตอหัวหนาสํานัก งาน
เลขานุการคณะนิติศาสตรตรวจทานความถูกตองและเสนอตอคณบดีลงนามตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การจัดสงหนังสือขออนุมัติเบิกในระบบ e-Document และบันทึกขอมูลในระบบ MIS
หลังจากที่คณบดีลงนามเรียบรอยแลว ใหนําเอกสารขางตนไปใหเจาหนาที่บันทึกเลขหนังสือสงออกใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document : e-DOC) และนําเอกสารดังกลาวมาบันทึกขอมูลลงในระบบ
MIS เพื่อบันทึกผูกพันจํานวนเงินที่ขอเบิกจาย จากนั้นใหทําสําเนาเอกสารทั้งหมดจํานวน 1 ชุด เพื่อเก็บเปน
หลักฐานในคณะ และนําเอกสารฉบับจริงพรอมกับหนังสือเลมจริงใหกับพนักงานสถานที่สง ที่กองคลังและพัสดุ
เพื่อประทับตราหนังสือและดําเนินการเบิกจายเงิน หากในกรณีที่กองคลังและพัสดุตรวจสอบแลวไมถูกต อง
กองคลังและพัสดุจะสงเอกสารทั้งหมดคืนคณะเพื่อแกไขตอไป

3.3 เงื่อนไข ขอสังเกต ขอควรระวัง และสิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
จากประสบการณ ในการปฏิ บั ติง าน มี เงื่ อนไข ข อสัง เกต ข อ ควรระวั ง และสิ่ง ที่ควรคํานึง ในการ
ปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
3.3.1 เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับประเภทของบุคลากรผูมีสิทธิ์ไดรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
1) ผูปฏิบัติหนาที่ควรตรวจสอบสถานะของบุคลากรที่ขอรับเงินอุดหนุนวามีสถานะใด เพราะมี
บางกรณีที่บุ คคลผู ขอรับเงินอุดหนุนเปนพนั กงานคณะ กลาวคือ บุคคลผูนั้นไดรับการจาง
ตามสั ญ ญาจ า งให ทํ า งานในสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร แต ไ ด รั บ ค า จ า งหรื อ
คาตอบแทนจากงบประมาณเงินทุนคณะ ซึ่งเปนแหลงเงินคนละแหลงเงินกับเงินรายไดของ
สถาบั น จึ งทํ า ให ไม เขา หลั กเกณฑ ป ระเภทของบุ คลากรตามขอ 7 แหงระเบี ย บสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรวาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ พ.ศ.2554
2) ในกรณีข า ราชการและพนัก งานสถาบั นจะต อ งพิ จ ารณาใหล ะเอี ยดว า บุคคลผู นั้น ดํา รง
ตําแหนงประเภทวิชาการ ประเภทผูบริหาร หรือประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
หรือไม เชน หากเปน พนักงานสถาบัน แตเปนตําแหนงทั่วไป จะสามารถขอรับเงินอุดหนุน
หนังสือวิช าการไดหรือ ไม เพราะเหตุที่ วา ตามข อ 7.1 ของระเบียบสถาบันบั ณฑิตพั ฒ น-
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บริ ห ารศาสตร ว าดวยการจ ายเงิ น อุ ดหนุ นเพื่อซื้ อ หนั งสือวิช าการ พ.ศ.2554 มิได ห มาย
รวมถึง พนักงานสถาบันที่มีตําแหนงปฏิบัติงาน หรือ ชํานาญงาน
3.3.2 ขอสังเกตในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับประเภทของหนังสือที่สามารถขอรับเงินอุดหนุนหนังสือวิชาการได
ประเภทของหนังสือเปนอีกประการสําคัญที่ ผูปฏิบัติงานจะตองพิ จารณาใหถี่ถวน เนื่องจากในบาง
กรณี มีหนังสือบางประเภทที่เนื้อหาสาระของหนังสือนั้นเกี่ยวของกับการเสริมสรางความรูและพัฒนาทักษะ
แตรูป แบบการเสนอของหนั งสือ เล มนั้ น เข า ลัก ษณะเปน หนัง สือที่ ไมสามารถนํ ามาขอเบิก จ า ยเงิน ได เชน
หนังสือเสริมสรางความรูดานภาษาอังกฤษที่เปนรูปแบบของการตูน หนังสือเตรียมสอบโทเฟลที่อยูในรูปแบบ
คูมือการสอบ ดวยเหตุนี้ในการปฏิบัติงานจึงตองตรวจสอบประเภทของหนังสือที่ไมสามารถเบิกไดในสวนของ
วารสาร โดยหลั ก แลวไมส ามารถนํา มาเบิ กได แตก็ มีขอ ยกเว น ตามบัน ทึกข อ ความจากกองคลัง และพั ส ดุ
ที่กําหนดใหวารสารที่มีลักษณะเปนวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของกับงานการเรียนการสอน แตทั้งนี้ทั้งนั้น จะตอง
พึงระลึกอยูเสมอวา งานวิชาการในรูปแบบการตูนนั้น เปนสิ่งที่ไมสามารถนํามาเบิกจายได แมวาเนื้อหาจะเปน
วิชาการก็ตาม นั่น หมายความว า รูปแบบของการนําเสนอของหนังสือ หรือวารสารเลม นั้น ๆ เปน สิ่งที่เปน
ขอพิจารณาอยางสําคัญ มากกวาเนื้อหาของหนังสือ
3.3.3 ขอพึงระวังในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับจํานวนเงินที่บุคลากรของสถาบันสามารถขอเบิกจายได
การซื้อหนังสือและขอรับเงินอุดหนุนของบุคลากรนั้น บุคลากรสวนใหญไมไดซื้อหนังสือและขอรับเงิน
อุ ด หนุ น เต็ ม จํ า นวนเงิ น ตามสิ ท ธิ ที่ ตนเองได รับ ในคราวเดี ย ว ทํ า ให ผู ป ฏิ บั ติ ง านจะตอ งทํา การจดบั น ทึ ก
หรือตรวจสอบจํานวนเงินที่บุคลากรทานนั้นไดขอรับไปแลวและเหลือจํานวนเงินที่ขอรับอีกเทาไร เพื่อปองกัน
การเบิ ก เงิ น เกิ น จํ า นวนตามสิ ท ธิ ที่ บุ ค ลากรพึ ง ได รั บ และเพื่ อ ให เ ป น ไปตามข อ ที่ 37 วรรคสอง แห ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ที่กลาววา “การกอหนี้ผูกพันและการใชจายเงินของ
หนวยงานรัฐในการปฏิบัติหนาที่หรือการดําเนินงานตองเปนไปอยางโปรงใส คุมคาและประหยัด โดยพิจารณา
เปาหมาย ประโยชนที่ไดรับ ผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหนวยงานของรัฐ และตองเปนไปตามรายการ
และวงเงินงบประมาณรายจายของหนวยงานของรัฐนั้นดวย” ตัวอยางเชน บุคลากรที่ดํารงตําแหนงวิชาการ มี
สิทธิไดรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ จํานวน 9,000 บาท/ปงบประมาณ ไดขอรับเงินอุดหนุนในครั้งนี้
เปนจํานวน 3,000 บาท ซึ่งกอนหนานั้นในปงบประมาณเดียวกัน ไดขอรับเงินอุดหนุนไปแลวเปนจํานวนเงิน
7,000 บาท จึงเปนเหตุใหจํานวนเงินที่ขอรับเงินอุดหนุนครั้งนี้ขอไดเพียง 2,000 บาท มิใช 3,000 บาท ตามที่
บุคลากรขอรับ
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3.3.4 สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับกรอบระยะเวลาในการสงเอกสารเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการใหกองคลั ง
และพัสดุ
แมวากองคลังและพัสดุไดทําหนังสือเวียนแจงวา การสงเอกสารจะตองสงภายในวันที่ 30 มิถุนายน
ของทุกป งบประมาณ เพื่อให การดําเนินการเปน ไปตามเงื่อนเวลาที่กํ าหนดไว ผู ปฏิ บัติงานควรตองกําหนด
เปนแนวปฏิบัติภายในคณะ โดยกําหนดใหบุคลากรที่มีความประสงคขอรับเงินอุดหนุนหนังสือวิชาการนําสง
เอกสารที่ ใช ในการเบิก จ ายและตั ว เล มหนั ง สื อ มายั ง เจ า หน า ที่ก ารเงิ น ก อน 2 สั ป ดาห นั่ น หมายความว า
วั น สุ ด ท า ยที่ จ ะส ง เอกสารให เ จ า หน า ที่ ก ารเงิ น ได นั้ น คื อ วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน ของทุ ก ป ง บประมาณ
เพื่อผูปฏิบัติงานจะไดมีเวลาในการตรวจสอบเอกสารและจํา นวนเงิ นใหถูกตองตามหลักเกณฑ ที่สถาบัน ได
กําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อปองกันไมใหเกิดความลาชาและการเบิกจายเงินทันตามกําหนดระยะเวลา รูปแบบของการ
แจงใหบุคคลากรในคณะทราบควรทําเปนหนังสือเวียนภายในใหทราบโดยทั่วกันถึงแนวปฏิบัตินี้

3.4 แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.4.1 หลักคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับของกับการงบประมาณ
1. ความหมายของงบประมาณ
ความหมายของงบประมาณจะแตกต า งกั น ออกไปตามกาลเวลาและลั ก ษณะการให
ความหมายของนักวิชาการแตละดาน ซึ่งมองงบประมาณแตละดานไมเหมือนกัน เชน นักเศรษฐศาสตรมอง
งบประมาณในลักษณะของการใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด นักบริหารจะมองงงบประมาณ
ในลักษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณใหเกิดประสิท ธิภาพสูงสุ ด โดยบรรลุเปาหมายของ
แผนงานที่วางไว นักการเมื อ งจะมองงบประมาณในลั กษณะของการมุ  ง ให รั ฐสภาใช อํ า นาจควบคุ ม การ
ปฏิบัติงานของรัฐบาล
ความหมายดั้งเดิม งบประมาณหรื อ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแต เดิม หมายถึง
กระเปา หนั ง สือใบใหญ ที่ เสนนาบดี คลังใช บ รรจุเอกสารตา ง ๆ ที่ แ สดงถึ ง ความตอ งการของประเทศและ
ทรัพยากรที่มีอยูในการแถลงตอรัฐสภา ตอมาความหมายของ Budget ก็คอย ๆ เปลี่ยนจากตัวกระเปาเปนเอก
สารตาง ๆ ที่บรรจุในกระเปานั้น
สรุปความหมายของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็ จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงิน แสดง
โครงการดําเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและคาใชจาย
ตลอดจนทรัพยากรที่จําเปนในการสนับสนุน การดําเนินงานใหบรรลุตามแผนนี้ยอมประกอบดวยการทํางาน 3
ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร
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2. ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณ
งบประมาณมี ค วามสํ า คัญ และเป น ประโยชน ต  อ การบริ ห าร หน ว ยงานสามารถนํ า เอา
งบประมาณมาใชเปน เครื่ องมื อในการบริ หารหนวยงานให เจริญ ก า วหน า ความสําคัญ และประโยชน ข อง
งบประมาณมีดังนี้
2.1 ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงาน ตามแผนงานและกําลังเงินที่มีอยูโดยใหมีการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนงานที่วางไว เพื่อปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไมจําเปนของหนวยงาน
ลดลง
2.2 ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน ถาหนวยงานจัดงบประมาณการใชจายอยางถูกต
องและมีป ระสิทธิ ภาพ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงานและสังคมโดยหน วยงาน
ตองพยายามใชจายและจัดสรรงบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการที่จําเปน
2.3 เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากร
หรืองบประมาณของหนวยงานมี จํากั ด ดังนั้นจึ งจําเปนที่ จะตองใชงบประมาณเปนเครื่องมือในการจั ดสรร
ทรัพยากรหรือใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใชและจัดสรรเงินงบประมาณไปในแตละ
ดานและมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้น ๆ ดวย เพื่อที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใน
เวลาที่เร็วที่สุดและใชทรัพยากรนอยที่สุด
2.4 เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เปนธรรม งบประมาณสามารถใช
เปนเครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณที่เปนธรรมไปสูจุดที่มีความจําเปนและทั่วถึงที่จะทําใหหนวยงานนั้น
สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.5 เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณเปนที่
รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดําเนินการในแตละปพรอมทั้งผลที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นหนวยงานสามารถใช
งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณที่แสดงถึงงานตาง ๆ ที่ทําเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธใหประชาชน
ทราบ
การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงาน
งาน และโครงการที่ ไดรับอนุมัติงบประมาณ เพื่อปองกันการรั่วไหล โดยการควบคุมการเบิ ก จายเงิน การ
ตรวจสอบตามระเบียบที่หนวยงานกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้
1) การทําแผนปฏิบัติการ เมื่อหนวยงานไดรับอนุมัติงบประมาณแลวใหทําแผนปฏิบัติการโดย
กําหนดกิจกรรมที่จะทําและจํานวนเงินที่จะใชในชวงเวลาตาง ๆ ใหเหมาะสมกับกําลังเงินที่ประมาณการจะ
ไดรับ
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2) ดํ า เนิน การใช งบประมาณตามแผนปฏิ บัติ การ โดยการขออนุมั ติ เงิน ตามระเบี ย บของ
หนวยงาน
3) การตรวจสอบ เมื่อมีการเบิกจายเงินไปแลว ตองมีการตรวจสอบวาไดใชจายเงินไปตาม
จริ ง ที่ เ บิ ก ไปหรื อ ไม การตรวจสอบจึ ง เป น วิ ธี การสํา คัญ ที่ จ ะควบคุ ม การบริ ห ารด า นการเงิ น เป น ไปตาม
แผนปฏิบัติการไมรั่วไหลและใหปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบทางการเงิน
4) การรายงาน เปนวิธีการหนึ่งในการตรวจสอบและประเมินผล ใหมีการรายงานผลงานที่ได
ปฏิบัติไปแลว เปนระยะ ๆ เพื่อสามารถทบทวนผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กํา หนดไววามีความ
คืบหนาไปประการใดและจะตองใชเปนผลในการตั้งงบประมาณในปตอไปดวย2

3.4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รชิตา วรัตถธนพิตญ (2559) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณ
พบวา 1) ประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักงานการศึกษากรุงเทพมหานครอยูในระดับต่ํา 2)
ปจจัยดานการบริหารของสวนราชการและปจจัยดานการปฏิบัติงานของบุคลากรมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
เบิกจายงบประมาณของสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 3) แนวทางในการ
พัฒนาระบบการเบิกจายควรมีการจัดฝกอบรมใหความรูดานกฎหมาย ระเบียบและข อบังคับตาง ๆ ในการ
เบิกจายงบประมาณของเจาหนาที่ในหนวยงานและผูตรวจสอบและควรมีการจัดประชุมซักซอมแนวทางการ
เบิกจายเงินงบประมาณอยางตอเนื่องเพื่อใหการเบิกจายเปนไปในแนวทางเดียวกัน ผลดังกลาวสามารถตีความ
ไดวา ระดับประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณของสํานักการศึกษากรุง เทพมหานครมีผลมาจากการ
บริ หารราชการและการปฏิ บั ติง านของบุ คลากร จึ งควรมี ก ารกํ า หนดตัว ชี้ วัด (KPI) แห งความสํา เร็ จ เป น
รายบุคคลในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจายเงินงบประมาณจากผลงานวิจัยดังกลาวจะเห็น
ไดวาสาเหตุของการเบิกจายเงินงบประมาณ คือ เรื่องบุคลากรไมมีความรูดานกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ในการเบิกจายงบประมาณ3

ดร.ณรงค สัจพันโรจน, การจัดทําอนุมัติและบริหารงบประมาณแผนดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ, บพิธการพิมพ :
กรุงเทพฯ
3
นารีรัตน คมคาย, การเบิกจายงบประมาณกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ กรณีศึกษา
กรมการคาตางประเทศ. สืบคนวันที่ 17 มีนาคม 2564. จาก
<http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5602020470_7938_9242.pdf>
2

34

3.5 วิธีการใหบริการกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ
1. สามารถใหขอมูลที่ถูกตองแกผูขอรับเงินอุดหนุน ขอมูลในที่นี้หมายถึง จํานวนเงินที่สามารถเบิก
ได ประเภทหนังสือที่เบิกได ระยะเวลาที่จะไดรับเงินสํารองจายคืน ขอมูลในใบสําคัญรับเงินหรือ
ใบเสร็จรับเงิน
2. ผู ป ฏิบั ติง านสามารถดํ า เนินการตรวจสอบเอกสารที่ ผู มีสิท ธิ ไดรับ เงิน อุ ดหนุ นนํา มาขอรับเงิน
อุดหนุนและเสนอตอผูมีอํานาจในการอนุมัติลงนามใหรวดเร็วเพื่อผูที่ขอรับเงินอุดหนุนจะได รับ
เงินทดรองจายจากการซื้อหนังสือคืนอยางรวดเร็ว ซึ่งตามแนวปฏิบัติแลวไมควรเกิน 1 เดือน นับ
จากผูขอรับเงินอุดหนุนยื่นเอกสาร

3.6 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการดังนี้
1) การประเมินผลตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานสําหรับพนักงานคณะนิติศาสตร อยูในสวนที่ 2.2
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งกําหนดตัวชี้วัดการเบิ กจายเงินงบประมาณ
แผนดินและเงินนอกงบประมาณถูกตองตามระเบียบตรวจสอบไดและทันตามกําหนด คาเปาหมาย
การดําเนินงานไวที่รอยละ 100 ของการดําเนินงาน
2) ติดตามการใช จายเงิน อุด หนุน เพื่อ ซื้อหนัง สือ วิชาการ โดยการแจ งยอดเงินคงเหลือ ที่ จะได รับ การ
อุ ดหนุน ในป งบประมาณวา มียอดคงเหลือ เท าไหร แ ละสามารถขอรับ เงิน อุด หนุน ภายในวัน ที่ 30
มิถุนายน ของทุกปงบประมาณ ใหผูมีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้ อหนั งสือวิช าการทราบ ผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

3.7 จรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานในดานของการเบิกเงิน และการจัดทํ าบัญชี นั้น นอกจากเจา หนาที่ตองปฏิบัติตาม
กฏระเบียบอยางเครงคัดแลว ผูปฏิบัติงานตองมีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานด วย
ซึ่งจรรยาบรรณที่เกี่ยวของมีดังตอไปนี้
1. สภาวิ ชาชีพบัญ ชี ในพระบรมราชูป ถัม ภ ไดออกขอบั งคับ สภาวิ ชาชี พบั ญชี (ฉบับ ที่ 19 ) เรื่ อ ง
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
1.1 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส
1.2 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความยุติธรรม ซื่อตรงตอวิชาชีพ และตองไมมีสวน
ไดเสียในงานที่ตนประกอบวิชาชีพ นอกจากคาตอบแทนที่ไดรับจากการประกอบวิชาชีพนั้น
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1.3 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชดุลยพินิจบนหลักฐานที่เชื่อถือไดโดยปราศจากความมีอคติและ
ความลําเอียง
1.4 ผู ประกอบวิ ชาชีพ บัญ ชี ตองใชดุล ยพินิ จอย างเที่ยงธรรม โดยหลีกเลี่ ยงความสั มพัน ธ หรื อ
สถานการณใด ๆ ที่ อาจทํ าให ผูป ระกอบวิช าชี พบัญชีไม สามารถปฏิบั ติงานไดโดยโปรง ใส
อิสระและซื่อสัตยสุจริต
1.5 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมา จริงใจ ซื่อตรงตอวิชาชีพ ไมคดโกง
ไมหลอกลวง
1.6 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานตรงตามหลักฐานที่เปนจริง
1.7 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองใชความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ วิธีปฏิบัติ กฎหมายที่เกี่ย วข อง
ความชํานาญ และประสบการณทางวิชาชีพดวยความมีสติ เอาใจใสอยางเต็มความสามารถ
และระมัดระวังรอบคอบ
1.8 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองประกอบวิชาชีพ ดวยความมุงมั่นและขยันหมั่นเพียร
1.9 ผู ป ระกอบวิช าชีพบัญ ชี ตอ งศึ ก ษาหาความรู และความชํ า นาญทางวิ ช าชี พ เพิ่ม เติ มอย า ง
ตอเนื่องเพื่อพัฒนาความรูความสามารถใหทันสมัยอยูเสมอ
1.10 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังรอบคอบ และดวยความชํานาญ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวของ
2. สถาบันไดออกขอ บั งคับสถาบัน บัณฑิ ตพั ฒนบริห ารศาสตร วาด วยจรรยาบรรณของบุ คลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร พ.ศ.2552 เพื่อใหบุคลากรไดปฏิบัติตาม ซึ่งสามารถสรุปไดดังตอไปนี้
2.1 เปนผูที่ยึดมั่นและยืนหยัดทําในสิ่งที่ดี ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
2.2 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลั งความสามารถ รอบคอบ ขยันหมั่นเพียร ถูกตอง สมเหตุสมผล
โปรงใสสามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึงประโยชนของประเทศชาติ องคการ ผูรับบริการ
และประชาชนเปนสําคัญ และไมมีประโยชนทับซอน
2.3 พัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม ปราศจากอคติ ไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
2.4 มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน เพิ่มพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อใหการปฏิบัติ
หนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
2.5 ตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกสถาบัน ไมทอดทิ้ง หรือละทิ้งหนาที่ของตนในการปฏิบัติงาน
2.6 รักษาความลับที่สถาบันตองดําเนินการตามกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติ

บทที่ 4
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เนื้อหาในบทที่ 4 นี้จะอธิบายถึงรายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนของการปฏิบัติงานเบิกจายเงิน
อุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากรในสวนของคณะนิติศาสตร เอกสารประกอบ รวมทั้งเทคนิคในการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากประสบการณของผูจัดทําคูมือ โดยจะอธิบายตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้

4.1 แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow)
ภาพที่ 4.1 ผังงานการปฏิบัติงานเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากร
เริ่มตน

แจงสิทธิและจํานวนเงิน
สงเอกสาร
ไมถูกตอง

ตรวจสอบ
ถูกตอง

กรอกแบบฟอรม
ผูขอรับเงินอุดหนุนลงนาม
ไมถูกตอง

เสนอเลขาตรวจสอบ
ถูกตอง
ไมเห็นชอบ/ไมอนุมัติ

เสนอคณบดีพิจารณา
เห็นชอบ/อนุมัติ

ออกเลขสงกองคลังและพัสดุ
ผูกพันเลขในระบบ MIS
ถายสําเนาเอกสาร
นําเอกสารสงกองคลังและพัสดุ

กองคลังรับและ
ตรวจสอบความถูกตองง
ถูกตอง
สิ้นสุด

ไมถูกตอง
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เจาหนาที่การเงิน

บุคลากรคณะ

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ

กลุมงานบริหารและ
ธุรการ

คณบดี

กองคลังและพัสดุ

เริ่มตน
1.แจงสิทธิและจํานวนเงิน
ใหกับบุคลากร

2.สงเอกสารเพื่อขอรับ
เงินอุดหนุน

3.ตรวจสอบ
เอกสาร

ไมถูกตอง

4.กรอกแบบฟอรมขอรับเงิน
อุดหนุน

ไมเห็นชอบ/ไมอนุมัติ

ไมถูกตอง

ถูกตอง

5.ผูขอรับเงินอุดหนุน
ลงนาม

6.เสนอเลขา
ตรวจสอบ

เอกสาร

9.ผูกพันเลขในระบบ MIS

ถูกตอง

8.ออกเลขเอกสารสง
กองคลังและพัสดุ

7.เสนอคณบดี
พิจารณา

เอกสาร

เห็นชอบ/อนุมัติ

ไมถูกตอง

10.ถายสําเนาเอกสาร
11.นําเอกสาร
สงกองคลังและพัสดุ

12.กองคลังรับและ
ตรวจสอบเอกสาร
ถูกตอง

สิ้นสุด
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ตารางที่ 4.2 คําอธิบาย (ภาพที่ 4.1) กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากร คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ผังกระบวนการ

คําอธิบาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

แบบฟอรม
เอกสารและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ

เริ่มตน

แจงสิทธิและจํานวนเงิน

F

สงเอกสาร

A

ขั้นตอนที่ 1 แจงสิทธิ์และจํานวนเงินใหกับบุคลากร
เมื่อเริ่มตนปงบประมาณ เจาหนาที่การเงินตองแจงสิทธิ์
จํานวนเงิน ประเภทหนังสือ และระยะเวลาของการเบิก
จายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการใหกับบุคลากรของ
คณะทราบ โดยชองทางออนไลน (ไลนกลุมคณะ)
ขั้นตอนที่ 2 สงเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
ผูที่มสี ิทธิขอรับเงินอุดหนุนดําเนินการสงเอกสารพรอมทั้ง
หนังสือเลมจริงใหกับเจาหนาที่การเงิน

เจาหนาที่การเงิน

1 วัน

ผูขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือ
วิชาการ

1 วัน

กรณีการซื้อดวยเงินสด
1) ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญ
รับเงิน
กรณีการซื้อดวยบัตรเครดิต
1) สําเนาใบแจงหนี้บัตรเครดิต
2) ใบสงของ (ถามี)
3) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
(แบบ บก.111)

39
ผังกระบวนการ

คําอธิบาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

A

ไมถูกตอง
F

ตรวจสอบ

ถูกตอง

B

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบเอกสาร
เมื่อผูมีสิทธิขอรับเงินดําเนินการสงเอกสารพรอมทั้ง
หนังสือเลมจริงแลว เจาหนาที่การเงินตองทําการ
ตรวจสอบเอกสารตามรายละเอียด

เจาหนาที่การเงิน

1 วัน

แบบฟอรม
เอกสารและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
กรณีการซื้อเงินสดจาก
ตางประเทศ
1) ใบเสร็จรับเงินหรือใบสงของ
2) หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงิน
(ถามี)
1) ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยเรื่องการเบิกเงินจาก
คลัง การรับเงิน การจายเงิน
การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.
2562
2) หนังสือเวียน
กระทรวงการคลังที่ กค
0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4
กุมภาพันธ 2546 เรื่อง
หลักเกณฑการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
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คําอธิบาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

แบบฟอรม
เอกสารและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
เพื่อเปนคาใชจายเดินทางไป
ราชการตางประเทศ
3) ระเบียบสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร วาดวยการ
จายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือ
วิชาการ พ.ศ. 2554
4) หนังสือเวียนกองคลังและ
พัสดุที่ ศธ 0526.01/กค.ว
6669 ลงวันที่ 6 ตุลาคม
2557 เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
เบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อ
หนังสือวิชาการของบุคลากร
5) หนังสือเวียนกองคลังและ
พัสดุที่ ศธ.0526.01/กค ว.
7668 ลงวันที่ 27 ตุลาคม
2560 เรื่อง กําหนดเวลาการ
ขอเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อ
หนังสือวิชาการของบุคลากร
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คําอธิบาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

B

G

กรอกแบบฟอรม
I

ผูขอรับเงินอุBดหนุนลงนาม

ไมถูกตอง
G

เสนอเลขาคณะ
ตรวจสอบ
ถูกตอง
C

ขั้นตอนที่ 4 กรอกแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
หลังจากตรวจความถูกตอง ครบถวนของเอกสาร
ประกอบการเบิกจายแลว ใหเจาหนาที่การเงิน
กรอกแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
ขั้นตอนที่ 5 ผูขอรับเงินอุดหนุนลงนาม
หลังจากที่กรอกแบบฟอรมพรอมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อ
ประกอบการเบิกจายเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่การเงิน
จัดเรียงเอกสารเพื่อเสนอใหผขู อรับเงินอุดหนุนลงนาม
ขั้นตอนที่ 6 เสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการ
หลังจากที่ผูขอรับเงินอุดหนุนลงนามเรียบรอยแลว ใหนํา
เอกสารการเบิกจายทั้งหมดเสนอหัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะเพื่อตรวจสอบความถูกตองการขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ

แบบฟอรม
เอกสารและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
6) ประกาศสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราการ
เบิกจายเงินทุนคณะนิติศาสตร

เจาหนาที่การเงิน

1 วัน

แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการ

ผูขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือ
วิชาการ

1 วัน

แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการ

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ
นิติศาสตร

1 วัน

1) แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
2) ใบเสร็จรับเงิน
3) สําเนาหนาปกหนังสือ
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C

ไมถูกตอง
H

เสนอคณบดี
พิจารณา
ถูกตอง

ออกเลขสงกองคลังและพัสดุ

ผูกพันเลขในระบบ MIS
D

คําอธิบาย

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

แบบฟอรม
เอกสารและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
1) แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
2) ใบเสร็จรับเงิน
3) สําเนาหนาปกหนังสือ

ขั้นตอนที่ 7 เสนอคณบดีพิจารณา
หลังจากที่ตรวจสอบความถูกตองและลงนามในเอกสาร
เรียบรอยแลว ใหนําเอกสารการเบิกจายทั้งหมดเสนอ
คณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (กรณีเบิกจาก
งบประมาณเงินรายได) หรือพิจารณาอนุมัติ (กรณีเบิก
จากงบประมาณเงินทุนคณะนิติศาสตร) และลงนามใน
แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
ขั้นตอนที่ 8 ออกเลขเอกสารสงกองคลังและพัสดุ
หลังจากที่ คณบดีพิจ ารณาใหค วามเห็นชอบและลงนาม
เรียบรอยแลว ใหนําเอกสารการเบิกจายมอบใหกลุมงาน
บริ ห ารและธุ ร การเพื่ อ ออกเลขเอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document : e-DOC) สงกองคลังและ
พัสดุ

คณบดีคณะ
นิติศาสตร

1 วัน

เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป

1 วัน

1) แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
2) ใบเสร็จรับเงิน
3) สําเนาหนาปกหนังสือ

ขั้นตอนที่ 9 ผูกพันเลขในระบบ MIS
หลังจากที่กลุมงานบริหารและธุรการออกเลขเอกสาร
เรียบรอยแลว ใหนําเอกสารมาผูกพันเลขในระบบ MIS

เจาหนาที่การเงิน

1 วัน

1) แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
2) ใบเสร็จรับเงิน
3) สําเนาหนาปกหนังสือ
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D

ถายสําเนาเอกสาร

นําเอกสารสงกองคลังและพัสดุ

E

คําอธิบาย
ขั้นตอนที่ 10 ถายสําเนาเอกสาร
หลังจากผูกพันเลขในระบบ MIS เรียบรอยแลว ใหนํา
เอกสารการเบิกจาย ทําสําเนาจํานวน 1 ชุด เพื่อเก็บไว
เปนหลักฐานในการตรวจสอบและเขียนใบนําฝากเงินของ
ธนาคารเพื่อใหกองคลังและพัสดุฝากเงินใหกับผูขอรับเงิน
อุดหนุนหนังสือวิชาการเมื่อมีการดําเนินการเบิกจายเงิน
แลว
ขั้นตอนที่ 11 นําเอกสารและเลมหนังสือสงกองคลังและ
พัสดุ
หากเปนการเบิกจายจากงบประมาณเงินรายไดใหนํา
เอกสารฉบับจริงและเลมหนังสือใหกับพนักงานอาคาร
และสถานที่เพื่อนําสงกองคลังและพัสดุดําเนินการ
เบิกจายและประทับตราในหนังสือ แตหากเปนการ
เบิกจายจากงบประมาณเงินทุนคณะนิติศาสตรใหนํา
เอกสารฉบับจริงใหกับพนักงานอาคารและสถานที่
ดําเนินการสงกองคลังและพัสดุ และเจาหนาที่การเงิน
คณะนิติศาสตรประทับตราในหนังสือ

ผูรับผิดชอบ

ระยะเวลา

เจาหนาที่การเงิน

1 วัน

- พนักงานอาคาร
และสถานที่
- เจาหนาที่การเงิน

1 วัน

แบบฟอรม
เอกสารและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
1) แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
2) ใบเสร็จรับเงิน
3) สําเนาหนาปกหนังสือ

1) แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
2) ใบเสร็จรับเงิน
3) สําเนาหนาปกหนังสือ
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E
ไมถูกตอง
I

กองคลังรับและ
ตรวจสอบ
ถูกตอง

H

สิ้นสุด

คําอธิบาย
ขั้นตอนที่ 12 กองคลังและพัสดุเอกสารรับเอกสาร
กองคลังและพัสดุประทับรับเอกสารและหนังสือฉบับจริง
ตรวจสอบความถูกตอง และดําเนินการเบิกจายตอไป

ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่กองคลัง
และพัสดุ

ระยะเวลา
1 วัน

แบบฟอรม
เอกสารและเอกสาร
ประกอบการพิจารณาอื่น ๆ
1) แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
2) ใบเสร็จรับเงิน
3) สําเนาหนาปกหนังสือ
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4.2 กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
จากแผนผังการปฏิบัติงานในขอ 4.1 จะขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเขาใจมากยิง่ ขึ้น จํานวน 12 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การแจงสิทธิและจํานวนเงินใหกับบุคลากร

เจาหนาที่การเงินแจงสิทธิและจํานวน
เงินใหกับบุคลากรผานทางไลนกลุมคณะ

บุคลากรรับทราบสิทธิการซื้อหนังสือ
วิชาการ

ภาพที่ 4.2 กระบวนการและขั้นตอนยอยของการแจงสิทธิ์และจํานวนเงินใหกับบุคลากร
เมื่อเริ่มตนปงบประมาณ เจาหนาที่การเงินตองแจงสิทธิ จํานวนเงิน ประเภทหนังสือ และระยะเวลา
ของการเบิก จา ยเงิน อุ ด หนุน เพื่ อ ซื้ อ หนั งสื อ วิช าการให กั บบุคลากรของคณะทราบ โดยชองทางออนไลน
(ไลนกลุมคณะ) ดังนี้
กรณีที่ 1 พนักงานสถาบันที่จางดวยงบประมาณเงินรายไดหรือเงินแผนดิน จํานวนเงินที่สามารถขอรับ เงิน
อุดหนุนได แยกตามประเภทของบุคลากร ดังนี้
1. ขาราชการและพนัก งานสถาบัน ประเภทตํา แหนง วิชาการ จํานวนเงินไมเกิน คนละ
9,000 บาท
2. ข า ราชการและพนั ก งานสถาบัน ประเภทตํ า แหน ง ประเภทผูบ ริ ห าร และตํ า แหน ง
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จํานวนไมเกินคนละ 2,250 บาท
3. บุคลากรที่เป นผูเกษีย ณอายุ ราชการ ผูมีความสามารถพิ เศษ และลูกจา งชั่วคราวที่
สถาบันจางจากเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดสถาบัน ซึ่งดํารงตําแหนงอาจารย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวนไมเกินคนละ 9,000 บาท
โดยประเภทของหนังสือ ที่ ขา ราชการหรื อพนัก งานสายวิชาการสามารถขอเบิก จาย ตองมีเนื้ อ หา
เกี่ยวของกับ กระบวนการเรียนการสอนอยางชัดเจน สวนขาราชการหรือพนักงานสายสนับ สนุน ตองเปน
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หนังสือที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่ หรือเสริมสรางความรูทักษะดานอื่น ๆ โดยมีหนังสือบางประเภทของที่ไม
สามารถขอรับเงินอุดหนุนได ไดแก
1. หนังสือพิมพ นิตยสาร และสิ่งพิมพอื่น ๆ ที่บอกรับเปนสมาชิกประจํา เปนรายวัน รายปกษ
รายเดือน รายป เวนแตเปนวารสารที่มีลักษณะเปนวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข องกับงานการ
เรียนการสอน
2. หนังสือพระเครื่อง
3. หนังสือดูดวง (หมอดู) แกกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวกับโหราศาสตร ไสยศาสตร
4. นิทานทุกประเภท ทุกภาษา
5. หนังสือการตูน การตูนวิทยาศาสตร การตูนทุกประเภท
6. แผนที่ทางหลวง
7. หนังสือรถ ตกแตงรถ
8. หนังสือเรียนดนตรี ฝกรองเพลง คียบอรด
9. หนังสือหัดวาดการตูน หัดวาดรูป
10. หนังสือสัตวเลี้ยง
11. หนังสือดาราทั้งไทยและตางประเทศ
12. คูมือการสอบตาง ๆ
ทั้งนี้ ระยะเวลาของการขอรับเงินอุดหนุนนั้น ทางกองคลังและพัสดุไดกําหนดใหสงเอกสารไมเกินวันที่
30 มิถุนายน ของทุกปงบประมาณ แตโดยในทางปฏิบัติแลวเจาหนาที่การเงินที่ควรกําหนดใหผูท่ีจะขอรับเงิน
อุ ดหนุน เพื่อ ซื้อ หนังสื อ วิช าการของบุ คลากรทุก คนสงเอกสารและหนั งสื อ เล มจริง ให กั บ เจา หนา ที่ การเงิ น
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปงบประมาณ เพื่อที่จะไดมีเวลาในการดําเนินการตามขั้นตอนและสงเอกสาร
ใหกับทางกองคลังและพัสดุไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ 2 พนักงานสถาบั นที่ จา งดว ยงบประมาณเงิ นทุ นคณะนิติศาสตร จํานวนเงินที่สามารถขอรั บ เงิ น
อุดหนุนได แยกตามประเภทของบุคลากร ตามประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑ
และอัตราการเบิกจายเงินทุนคณะนิติศาสตร ดังนี้
1. อาจารย ไมเกินคนละ 9,000 บาท ตอคนตอป
2. เจาหนาที่ ไมเกินคนละ 4,000 บาท ตอคนตอป ไมรวมลูกจางชั่วคราว
ทั้งนี้ กรณีของพนักงานสถาบันที่จางดวยงบประมาณเงินทุนคณะ จะตองคํานึงถึงกรอบงบประมาณ
เงินทุนคณะนิติศาสตร รายการเงินอุดหนุนหนังสือวิชาการ ที่ไดรับอนุมัติแตละปงบประมาณ กลาวคือ มีบาง
ป ง บประมาณที่ พ นั ก งานสถาบั นที่จ า งดวยงบประมาณเงิ นทุ น คณะ สามารถขอรับ เงิน อุดหนุน ซื้อ หนัง สื อ
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วิชาการไมถึงจํานวนเงินตามประกาศฯ เชน บางปงบประมาณอาจารยจะไดรับเงินอุดหนุนซื้อหนังสือวิชาการ
เพียง 5,000 บาท ตอคนตอป เจาหนาที่จะไดรับเงินอุดหนุนซื้อหนังสือวิชาการเพียง 1,000 บาท ตอคนตอป
เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับงบประมาณเงินทุนคณะนิติศาสตรที่ไดรับอนุมตั ิ
สําหรับในสวนระยะเวลาของการขอรับเงินอุดหนุนนั้น ทางคณะกําหนดใหสงเอกสารไมเกินวันที่ 30
มิถุนายน ของทุกปงบประมาณ เชนเดียวกับการเบิกเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากงบประมาณเงิน
รายไดแตโดยทางปฏิบัติแลวเจาหนาที่การเงินที่ควรกําหนดใหผูท่ีจะขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
ของบุคลากรทุกคนสงเอกสารและหนังสือเลมจริงใหกับเจาหนาที่การเงิน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุก
ปงบประมาณเชนกัน
ขั้นตอนที่ 2 การสงเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุน

บุคลากรผูมสี ิทธิสงเอกสาร
เพื่อขอรับเงินอุดหนุน

เจาหนาที่การเงิน
ตรวจสอบสิทธิและ
ความถูกตองของ
เอกสาร

ภาพที่ 4.3 กระบวนการและขั้นตอนยอยของการสงเอกสารเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
ผูที่มีสิทธิขอรับ เงิน อุดหนุน ดํา เนิน การสงเอกสารพรอมทั้ง หนังสื อเลมจริง ใหกับเจา หนา ที่การเงิน
โดยเอกสารการเงินประกอบการเบิกจายนั้น แบงตามลักษณะของการซื้อได 3 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 การซื้อหนังสือด วยเงิน สด ในประเทศไทย เอกสารที่ตองสง ใหเจาหนา ที่การเงิน ไดแก
ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน
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กรณีที่ 2 การซื้อหนังสือดวยบัตรเครดิต เอกสารที่ตอ งสงใหเจาหนาที่การเงิน ไดแก
2.1 สําเนาใบแจงหนี้บตั รเครดิต
2.2 ใบสงของ (ถามี)
2.3 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111)
กรณีที่ 3 การซื้อหนังสือดวยเงินสดจากตางประเทศ เอกสารที่ตองสงใหเจาหนาที่การเงิน ไดแก
3.1 ใบเสร็จรับเงินหรือใบสงของ
3.2 หลักฐานการแลกเปลี่ยนเงิน (ถามี)
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบเอกสาร

เจาหนาที่การเงิน
ตรวจสอบสิทธิและ
ความถูกตองของ
เอกสาร

กรอกแบบฟอรมขอรับเงิน
อุดหนุน

ภาพที่ 4.4 กระบวนการและขั้นตอนยอยของการตรวจสอบเอกสาร
เมื่อผูมีสิทธิขอรับเงินดําเนินการสงเอกสารพรอมทั้งหนังสือเลมจริงแลว เจาหนาที่การเงินตองทําการ
ตรวจสอบเอกสารตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน อันเปนหลักฐานสําคัญของการจายเงินซึ่งอยางนอยตอ งมี
รายละเอียดขอมูลตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน
การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ขอ 46 กําหนดไว ไดแก
1.1 ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
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1.2 วัน เดือน ป ที่รับเงิน
1.3 รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
1.4 จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
1.5 ลายมือชื่อของผูรับเงิน
โดยหากกรณีที่มีการแกไขหลักฐานการจายเงิน ตองมีลายมือชื่อผูรับเงินกํากับไวทุกแหง และกรณีที่มี
สวนลดหนังสือ เจาหนาที่การเงินตองตรวจสอบอยางรอบคอบวาจํานวนเงินที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินถูกตอง
ตามที่มีสวนลด
2. สําเนาใบแจง หนี้ บัต รเครดิ ต และใบส งของ (ถามี ) กรณีที่ มีการชํา ระเงินดวยบัต รเครดิ ตนั้ น
จํานวนเงินที่ปรากฏอยูในใบแจงหนี้บัตรเครดิตตองตรงกับจํานวนเงินในใบสงของ
3. ใบเสร็ จรั บเงิ น ใบสง ของ หรือหลักฐานการจ ายเงินที่มิใ ชภ าษาไทย (กรณีซื้อหนัง สือ จาก
ตางประเทศ) กรณีที่ใบเสร็จรับเงิน ใบสงของ หรือหลักฐานการจายเงินเปนภาษาตางประเทศ ให
มีคําแปลเปนภาษาไทยตามรายการใบเสร็จรับเงินไวดวย และใหผูใชสิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อ
รับรองคําแปลดวย4
4. หนังสือเลมจริง ชื่อหนังสือเลมจริงตองตรงกับใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน
อื่น ๆ
ในกรณีที่ไดรับ ใบเสร็จรับ เงินแลวแตเกิ ดสูญหาย ใหใช สําเนาใบเสร็จ รับเงินซึ่งผูรับเงินรับ รองเปน
เอกสารประกอบการขอเบิ ก เงิน แทนได หากไม อ าจขอสํ าเนาใบเสร็ จรับ เงิน ได ให ผูข อรั บ เงิ น อุ ดหนุน ทํ า
ใบรับรองการจายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณที่สูญหายหรือไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินไดและรับ รอง
วายังไมเคยนําใบเสร็จนั้นมาเบิกจาย แมพบภายหลังจะไมนํามาเบิกจายอีก แลวเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา
อนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติแลวใหใชใบรับรองนั้นเปนหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได5
หากตรวจสอบเอกสารแลวไมถูกตอง ครบถวน หรือตรงกับเอกสารการเบิ กจายเงิน ใหแจงหรือ คืน
เอกสารกับผูข อรับเงินอุดหนุนเพื่อใหผูขอรับเงินอุดหนุนสงเอกสารที่ถูกตองใหกับเจาหนาที่การเงินตอไป

ขอ 42, ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเรื่องการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562.
5
ขอ 48, ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเรื่องการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562.
4
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ขั้นตอนที่ 4 การกรอกแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน

เจาหนาที่การเงินกรอกแบบฟอรมขอรับ
เงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ

สงแบบฟอรมพรอมทั้งเอกสารประกอบการ
เบิกจายใหผูขอรับเงินอุดหนุนลงนาม

ภาพที่ 4.5 กระบวนการและขั้นตอนยอยของการกรอกแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
หลังจากตรวจความถูกตอง ครบถวนของเอกสารประกอบการเบิกจ ายแลว ใหเจาหนา ที่ การเงิน
กรอกแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
วัน เดือน ป ที่ผขู อรับยื่นเอกสาร
ชื่อผูขอรับเงิน
ประเภทของและตําแหนงของของบุคลากร
จํานวนหนังสือวิชาการที่ขอรับเงินอุดหนุน พรอมทั้งรายชื่อและจํานวนเงินของแตละเลมที่ขอรับ
เงินอุดหนุน ซึ่งหากในใบเสร็จรับเงินมีสวนลดของแตละเลมปรากฏอยู ใหใสจํานวนเงินหลังหัก
สวนลด แตหากสวนลดเปนการลดยอดรวม ใหใสจํานวนเงินยอดเต็มของแตละเลมแลวคอยมา
เขียนสวนลดภายหลังหลังจากกรอกรายการหนังสือครบแลว และรวมยอดเงินทั้งหมด
5) หากมีคา ขนสง ใหระบุจํานวนเงินคาขนสงดวย
6) กรอกจํานวนเงินที่ขอรับเงินอุดหนุนตามยอดรวมเงินทั้งหมด โดยหากมีเศษทศนิยม ใหปดทศนิยม
ทิ้ง

1)
2)
3)
4)
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ภาพที่ 4.6 ตัวอยางแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากงบประมาณเงินรายได

52
ภาพที่ 4.7 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากงบประมาณ
เงินรายได

53
ภาพที่ 4.8 ตัวอยางการกรอกขอมูลที่มีสวนลดยอดรวมของแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากงบประมาณเงินรายได

54
ภาพที่ 4.9 ตัวอยางแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากงบประมาณเงินทุน
คณะนิติศาสตร

55
ภาพที่ 4.10 ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากงบประมาณ
เงินทุนคณะนิติศาสตร

56
ภาพที่ 4.11 ตัวอยางการกรอกขอมูลที่มีสวนลดยอดรวมของแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากงบประมาณเงินทุนคณะนิติศาสตร
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จากนั้นใหเจาหนาที่การเงินทําสําเนาหนาปกหนังสือที่ขอรับเงินอุดหนุนแตละเลมแนบในชุดเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาการเบิกจายเงินเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
อนึ่ง หากเอกสารการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการไมครบถวนสมบูรณ ใหเจาหนาที่การเงิน
จัดทําหรือจัดหาเอกสารเพื่อประกอบการเบิกจาย ดังนี้
1. กรณีที่ไมมีใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินไมสมบูรณ
บางกรณี หากเอกสารที่ผูขอรับเงินอุดหนุนไมมีใบเสร็จรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินไมครบถวนสมบูรณ
ใหเจา หนา ที่ก ารเงิ นจัด ทํ า ใบรับ รองการจายเงิน (บก.111) แนบเอกสารประกอบการเบิ กจา ย โดยกรอก
รายละเอียดในแบบฟอรมใบรับรองการจายเงิน (บก.111) ดังนี้
1) วัน เดือน ป ที่ชําระเงิน
2) รายการชื่อหนังสือ
3) จํานวนเงินที่จาย
4) ชื่อผูจายเงิน ตําแหนง และหนวยงานที่สังกัด
5) ลายมือผูจายเงิน
6) วัน เดือน ป ที่ลงลายมือชื่อผูจายเงิน

58
ภาพที่ 4.12 ใบรับรองการจายเงิน (บก.111)

2. กรณี ที่ ผู ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ซื้ อหนั ง สื อ จากต า งประเทศเป น เงิ น สดแต ไ ม มี ห ลั กฐานอั ต รา
แลกเปลี่ยน
ในบางกรณี ที่ผูขอรับเงินซื้อหนังสื อมาจากตางประเทศดวยเงินสดแตไมมีหลักฐานการแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ ใหเจาหนาที่การเงินจัดหาอัตราแลกเปลี่ยนจากอินเตอรเน็ต โดยใหถืออัตราแลกเปลี่ยน
ของธนาคารแหงประเทศไทย (อัตราขายของธนาคาร) ณ วันทําการ 1 วัน กอนวันออกเดินทางเปนอัตราใน
การคํานวณ6

ขอ 1.2, หนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2546 เรื่อง หลักเกณฑการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อเปนคาใชจายเดินทางไปราชการตางประเทศ.
6
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ขั้นตอนที่ 5 การเสนอเอกสารใหกบั ผูขอรับเงินอุดหนุนลงนาม

รับแบบฟอรมพรอมทั้งเอกสารประกอบการ
เบิกจาย

ลงนามแบบฟอรมพรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการเบิกจายและสงคืนเจาหนาที่
การเงิน

ภาพที่ 4.13 กระบวนการและขั้นตอนยอยการเสนอเอกสารใหกับผูขอรับเงินอุดหนุนลงนาม
หลังจากที่ กรอกแบบฟอร มพร อมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อ ประกอบการเบิ กจ ายเรียบรอ ยแล ว ให
เจาหนาที่การเงินจัดเรียงเอกสารเพื่อเสนอใหผูขอรับเงินอุดหนุนลงนาม ตามรายการดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
ใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงิน
ใบรับรองการจายเงิน (บก.111) (ถามี)
สําเนาใบแจงหนี้บัตรเครดิต (ถามี)
หลักฐานอัตราแลกเปลี่ยน (ถามี)
สําเนาหนาหนังสือที่ขอรับเงินอุดหนุน

60
ขั้นตอนที่ 6 การเสนอเอกสารใหกับหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะตรวจสอบความถูกตอง

สงแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
และเอกสารประกอบการเบิกจาย
ทั้งหมดใหกับหัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
รับแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
และเอกสารประกอบการเบิกจาย
ทั้งหมด

หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะ
ตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสาร

หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
สงเอกสารใหกับเจาหนาที่การเงิน

ภาพที่ 4.14 กระบวนการและขั้นตอนยอยการเสนอเอกสารใหกับหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
ตรวจสอบความถูกตอง
หลังจากที่ผูขอรับเงินอุดหนุนลงนามเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่การเงินนําเอกสารการประกอบการ
เบิกจายทั้งหมดเสนอหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะเพื่อตรวจสอบความถูกตองการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อ
หนังสือวิชาการและลงนามในเอกสาร
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ขั้นตอนที่ 7 การเสนอเอกสารใหกับคณบดีพิจารณา

สงแบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุน
และเอกสารประกอบการเบิกจาย
ทั้งหมดใหกับคณบดี

คณบดีรับแบบฟอรมขอรับเงิน
อุดหนุนและเอกสารประกอบการ
เบิกจายทั้งหมด

คณบดีพิจารณาให
ความเห็นชอบหรือ
อนุมัตกิ ารเบิก
จายเงิน

คณบดีสงเอกสารใหกับ
เจาหนาที่การเงิน

ภาพที่ 4.15 กระบวนการและขั้นตอนยอยการเสนอเอกสารใหกับคณบดีพิจารณา
หลังจากที่หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะตรวจสอบความถูกตองและลงนามในเอกสารเรียบรอย
แลว ใหนําเอกสารการเบิกจายทั้งหมดเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (กรณีเบิกจากงบประมาณ
เงินรายได) หรือพิจารณาอนุมัติ (กรณีเบิกจากงบประมาณเงินทุนคณะนิติศาสตร) และลงนามในแบบฟอรม
ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
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ขั้นตอนที่ 8 การออกเลขเอกสารสงกองคลังและพัสดุ

เจาหนาที่การเงินสงแบบฟอรม
ขอรับเงินอุดหนุนและเอกสาร
ประกอบการเบิกจายทั้งหมด
ใหกับกลุมงานบริหารและธุรการ
กลุมงานบริหารและธุรการรับ
แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุนและ
เอกสารประกอบการเบิกจาย
ทั้งหมด
กลุมงานบริหารและธุรการออก
เลขเอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส

กลุมงานบริหารและธุรการสง
เอกสารใหกับ
เจาหนาที่การเงิน

ภาพที่ 4.16 กระบวนการและขั้นตอนยอยการออกเลขเอกสารสงกองคลังและพัสดุ
หลังจากที่คณบดีพิจารณาใหความเห็นชอบและลงนามเรียบรอยแลว ใหนําเอกสารการเบิกจายมอบ
ใหกลุมงานบริหารและธุรการเพื่อออกเลขเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Document : e-DOC) สงกอง
คลังและพัสดุ
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ขั้นตอนที่ 9 การผูกพันเลขในระบบ MIS

เจาหนาที่การเงินรับเอกสารจาก
กลุมงานบริหารและธุรการ

เจาหนาที่การเงินผูกพันเลขใน
ระบบ MIS

ภาพที่ 4.17 กระบวนการและขั้นตอนยอยการผูกพันเลขในระบบ MIS
หลังจากที่กลุมงานบริหารและธุรการออกเลขเอกสารเรียบรอยแลว ใหเจาหนาที่การเงินนําเอกสารมา
ผูกพันเลขในระบบ MIS โดยจะขออธิบายการผูกพันเปน 2 กรณี ดังตอไปนี้

64
กรณีที่ 1 การผูกพันเลขในระบบ MIS กรณีเบิกจายจากงบประมาณเงินรายได
1) เขา MIS Menu กรอกชื่อบัญชีผูใชงานและรหัสผาน ดังภาพที่ 4.18

2) ในโปรแกรมจะมีลักษณะตามที่ปรากฏ จากนั้นคลิ๊กที่ “ปรับปรุงอัตโนมัติ” ดังภาพที่ 4.19

65
3) คลิ๊กที่เมนู “เบิกจาย” ดังภาพที่ 4.20

4) ดับเบิ้ลคลิ๊กที่เมนู “ขออนุมัติดําเนินการเบิกจาย” ดังภาพที่ 4.21

66
5) เลือกแหลงเงินเปน “งบประมาณเงินรายได” ดังภาพที่ 4.22

6) คลิ๊กคําวา “เพิ่ม” ในชองเมนูลําดับที่ ดานขวามือของโปรแกรม ดังภาพที่ 4.23

67
7) คลิ๊ก “อื่น ๆ” ดังภาพที่ 4.24

68
8) คลิ๊กเลือกรายการในชองเมนูตามขอมูลดังตอไปนี้ ดังภาพที่ 4.25
แผนงานหลัก : 1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานรอง : 02 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงานยอย : 00 –
คณะ/สํานัก : 13 คณะนิติศาสตร
หลักสูตร : 1911 นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติ
ฝาย/กอง : 00 –
งาน : 00 –
กองทุน : 02 กองทุนเพื่อการศึกษา

69
9) คลิ๊กหมวดรายจายหลัก จะมีตารางรหัสหมวดรายจายหลักมาใหเลือก เลือก “ลําดับที่ 2 800 เงิน
อุดหนุน” ดังภาพที่ 4.26

10) กรอกวันที่ขอผูกพันตามวันที่เราไดลงระบบขอผูกพัน จากนั้นใหกรอกเลขที่เอกสารตามที่กลุมงาน
บริหารและธุรการออกเลขหนังสือฉบับนี้ให ดังภาพที่ 4.27

70
11) กรอกรายละเอียดการขอเบิกจาย พรอมชื่อและจํานวนเงินที่ขอเบิกจาย ตัวอยางเชน
“ขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ (ลักขณา) (2,000)” ดังภาพที่ 4.28

12) คลิ๊ก “เพิ่ม” ดานบน ดังภาพที่ 4.29

71
13) คลิ๊กหมวดรายจายยอย ดังภาพที่ 4.30

14) คลิ๊กหมวดรายจาย “เงินอุดหนุนทั่วไป” ดังภาพที่ 4.31

72
15) คลิ๊ก “เพิ่ม” ดานบน ดังภาพที่ 4.32

16) คลิ๊กตรงชอง “รายการ” ดังภาพที่ 4.33

73
17) คลิ๊กชื่อรายการ “อุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ” ดังภาพที่ 4.34

18) คลิ๊กตรงชอง “ลําดับที่” ดังภาพที่ 4.35

74
19) คลิ๊กรายละเอียด “อุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ” ดังภาพที่ 4.36

20) กรอกจํานวนเงินที่ขอเบิกจายในชอง “จํานวนเงิน” ดังภาพที่ 4.37

75
21) คลิ๊ก “เพิ่ม” ดานบน ดังภาพที่ 4.38

22) คลิ๊ก “บันทึก” ดานบน ดังภาพที่ 4.39

76
23) นําเลขที่ใบขออนุมัติผูกพันมาเขียนดวยดินสอไวที่มุมบนกระดาษดานซายของแบบฟอรมขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ ดังภาพที่ 4.40

77
กรณีที่ 2 การผูกพันเลขในระบบ MIS กรณีเบิกจายจากงบประมาณเงินทุนคณะนิติศาสตร
1) เขา MIS Menu กรอกชื่อบัญชีผูใชงานและรหัสผาน ดังภาพที่ 4.41

2) ในโปรแกรมจะมีลักษณะตามที่ปรากฏ จากนั้นคลิ๊กที่ “ปรับปรุงอัตโนมัติ” ดังภาพที่ 4.42

78
3) คลิ๊กที่เมนู “เบิกจาย” ดังภาพที่ 4.43

4) ดับเบิ้ลคลิ๊กที่เมนู “ขออนุมัติดําเนินการเบิกจาย” ดังภาพที่ 4.44

79
5) เลือกแหลงเงินเปน “งบประมาณคณะนิติศาสตร” ดังภาพที่ 4.45

6) คลิ๊กคําวา “เพิ่ม” ในชองเมนูลําดับที่ ดานขวามือของโปรแกรม ดังภาพที่ 4.46
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7) คลิ๊ก “อื่น ๆ” ดังภาพที่ 4.47
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8) คลิ๊กเลือกรายการในชองเมนูตามขอมูลดังตอไปนี้ ดังภาพที่ 4.48
แผนงานหลัก : 1 แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา
แผนงานรอง : 02 งานจัดการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงานยอย : 00 –
คณะ/สํานัก : 13 คณะนิติศาสตร
หลักสูตร : 0000 ฝาย/กอง : 00 –
งาน : 00 –
กองทุน : 01 กองทุนทั่วไป
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9) คลิ๊กหมวดรายจายหลัก จะมีตารางรหัสหมวดรายจายหลักมาใหเลือก เลือก “ลําดับที่ 4 800
เงินอุดหนุน” ดังภาพที่ 4.49

10) กรอกวันที่ขอผูกพันตามวันที่เราไดลงระบบขอผูกพัน จากนั้นใหกรอกเลขที่เอกสารตามที่กลุมงาน
บริหารและธุรการออกเลขหนังสือฉบับนี้ให ดังภาพที่ 4.50
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11) กรอกรายละเอียดการขอเบิกจาย พรอมชื่อและจํานวนเงินที่ขอเบิกจาย ตัวอยางเชน
“ขอเบิกเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ (ลักขณา) (2,000)” ดังภาพที่ 4.51

12) คลิ๊ก “เพิ่ม” ดานบน ดังภาพที่ 4.52
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13) คลิ๊ก “หมวดรายจายยอย” ดังภาพที่ 4.53

14) คลิ๊กหมวดรายจาย “เงินอุดหนุนทั่วไป” ดังภาพที่ 4.54
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15) คลิ๊ก “เพิ่ม” ดานบน ดังภาพที่ 4.55

16) คลิ๊กตรงชอง “รายการ” ดังภาพที่ 4.56
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17) คลิ๊กชื่อรายการ “อุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ” ดังภาพที่ 4.57

18) คลิ๊กตรงชอง “ลําดับที่” ดังภาพที่ 4.58
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19) คลิ๊กรายละเอียด “อุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ” ดังภาพที่ 4.59

20) กรอกจํานวนเงินที่ขอเบิกจายในชอง “จํานวนเงิน” ดังภาพที่ 4.60
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21) คลิ๊ก “เพิ่ม” ดานบน ดังภาพที่ 4.61

22) คลิ๊ก “บันทึก” ดานบน ดังภาพที่ 4.62
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23) นําเลขที่ใบขออนุมัติผูกพันมาเขียนดวยดินสอไวที่มุมบนกระดาษดานซายของแบบฟอรมขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ ดังภาพที่ 4.63
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ขั้นตอนที่ 10 การถายสําเนาเอกสาร

เจาหนาที่การเงินถายสําเนา
เอกสารทั้งหมดจํานวน 1 ชุด

เจาหนาที่การเงินเขียนใบนําฝาก
เงินของธนาคาร

เจาหนาที่การเงินนําเอกสาร
พรอมหนังสือเลมจริงมอบให
พนักงานอาคารสถานที่

ภาพที่ 4.64 กระบวนการและขั้นตอนยอยการถายสําเนาเอกสาร
หลังจากผูกพันเลขในระบบ MIS เรียบรอยแลว ใหนําเอกสารการเบิกจาย ทําสําเนาจํานวน 1 ชุด เพื่อ
เก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบและเขียนใบนําฝากเงินของธนาคารเพื่อใหกองคลังและพัสดุฝากเงินใหกับ
ผูขอรับเงินอุดหนุนหนังสือวิชาการเมื่อมีการดําเนินการเบิกจายเงินแลว โดยใบนําฝากเงินใสรายละเอียด ดังนี้
1) ชื่อบัญชี : ชื่อผูขอรับเงินอุดหนุน
2) สาขาเจาของบัญชี : สาขาของธนาคารที่เปดบัญชีเงินฝาก
3) เลขที่บัญชี : ใสหมายเลขที่บัญชีธนาคาร
4) จํานวนเงินนําฝาก (ตัวเลข) : จํานวนเงินที่ขอรับเงินอุดหนุน
5) จํานวนเงินนําฝาก (ตัวอักษร) : ตัวอักษรจํานวนเงินที่ขอรับเงินอุดหนุน
6) ชื่อผูนําฝาก : ระบุ “กองคลัง นิดา”
7) โทรศัพท : ระบุเบอรโทรศัพทกองคลังและพัสดุ เบอร “02-7273425”
หลังจากนั้นเจา หนาที่การเงินนําเอกสารฉบับจริงทั้งหมดพรอมทั้งหนังสือเลมจริงมอบใหพ นักงาน
อาคารสถานที่เพื่อนําสงกองคลังและพัสดุ
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ภาพที่ 4.65 ใบนําฝากเงินธนาคาร

ขั้นตอนที่ 11 การนําเอกสารและเลมหนังสือสงกองคลังและพัสดุ

พนักงานอาคารสถานที่รับ
เอกสารพรอมหนังสือเลมจริง

พนักงานอาคารสถานที่สง
เอกสารใหกับกองคลังและพัสดุ

ภาพที่ 4.66 กระบวนการและขั้นตอนยอยการนําเอกสารและเลมหนังสือสงกองคลังและพัสดุ
พนักงานอาคารสถานที่รับเอกสารฉบับจริงและเลมหนังสือจากเจาหนาที่การเงินและดําเนินการสงให
กองคลังและพัสดุดําเนินการเบิกจายและประทับตราในหนังสือตอไป
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ขั้นตอนที่ 12 กองคลังและพัสดุเอกสารรับเอกสารและตรวจสอบความถูกตอง

กองคลังและพัสดุรับเอกสาร
ทั้งหมดพรอมทั้งหนังสือเลมจริง

กองคลังและพัสดุ
ตรวจสอบความ
ถูกตองของเอกสาร

ภาพที่ 4.67 กระบวนการและขั้นตอนยอยของกองคลังและพัสดุเอกสารรับเอกสารและ
ตรวจสอบความถูกตอง
กองคลังและพัสดุรับเอกสารทั้งหมดพรอมทั้งหนังสือเลมจริงจากพนักงานอาคารสถานที่ พรอมทั้ง
ตรวจสอบความถูกตอง ประทับรับเอกสารการเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อ หนังสือวิชาการ ประทับหนังสือ
ฉบับจริง และดําเนินการเบิกจายตอไป
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4.3 กฏระเบียบที่เกี่ยวของ
กระบวนการจัดซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากรคณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
นั้นมีกฏระเบียบที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้
1. พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเรื่องการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562
3. หนังสือเวียนกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2546 เรื่อง หลักเกณฑการ
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เพื่อเปนคาใชจายเดินทางไปราชการตางประเทศ
4. ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ พ.ศ.
2554
5. หนังสือเวียนกองคลังและพัสดุที่ ศธ 0526.01/กค.ว 6669 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากร
6. หนังสือเวียนกองคลังและพัสดุที่ ศธ.0526.01/กค ว.7668 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง
กําหนดเวลาการขอเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากร
7. ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินทุนคณะ
นิติศาสตร ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
8. หนังสือเวียนกองคลังและพัสดุที่ ศธ.7201/กค ว.3847 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรื่อง
กําหนดเวลาการขอเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากเงินรายได
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4.4 แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน
การบริ ห ารจั ด การระบบงานในส ว นของกระบวนการจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ วิ ช าการของบุ ค ลากร
คณะนิติศาสตร สถาบั น บั ณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร นั้น ผูจัดทํา ไดนํ าการจั ดทํา วงจรบริห ารงานคุ ณภาพ
(PDCA) ของตามแนวคิดของเดมมิ่ง โดย วีรวิชญ เลิศไทยตระกูล (2554) กลาวถึงปรัชญา วงจร PDCA วา
Dr. William Edwards Deming ได พั ฒ นา วง จร PDCA ขึ้ น ม า จา กแนว คิ ดข อง Dr. W.A. Shewhart
นักควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ที่ Bell Laboratories ในสหรัฐอเมริกาที่ไดนํา เสนอในหนั งสือ Statistical
Method from the Viewpoint of Quality Control (1930) ในระยะแรกรู จั ก วงจร PDCA ในนาม
Shewhart Cycle จากนั้น Dr. William Edwards Deming ไดนําไปพัฒนาปรับใชในการควบคุมคุณภาพใน
วงการอุตสาหกรรมของญี่ปุน จึงมีชื่อเรียกวา Deming Cycle (สมาคมสงเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน,2552 อาง
ถึงในวีรวิชญ เลิศไทยตระกูล (2554)) เริ่มแรกวงจร PDCA เนนถึงความสัมพันธของ 4 ฝาย ในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา ไดแก ฝา ยออกแบบ ฝายผลิ ต ฝายขาย และฝายวิจัย
ความสัมพันธทั้ง 4 ฝายจะตองดําเนิน ตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพสินคาตามความตองการของ
ลู กคา ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยใหถื อวาคุณ ภาพต องมากอนสิ่ง ใด ตอมาแนวคิดเกี่ยวกับ Deming
Cycle ได ถู ก ดั ด แปลงให เ ข า กั บ วงจรการบริ ห ารงานซึ่ ง มี ห ลั ก การของวงจรคุ ณ ภาพคุ ณ ภาพ (PDCA)
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. Plan คือ วางแผนการทํางานเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือทดสอบเพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น
2. Do คือ การปฏิบัติตามแผนหรือทดลองปฏิบัติ
3. Check คือ ตรวจสอบเพื่อทราบวาบรรลุผลตามแผนหรือหากมีสิ่งใดที่ทําผิดพลาดหรือไดเรียนรู
อะไรมาแลวบาง
4. Act คือ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หากบรรลุผลเปนที่นาพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไมเปนไปตาม
แผนใหทําซ้ําวงจรโดยใชการเรียนรูจากการกระทําในวงจรที่ไดปฏิบัติไปแลว7
โดยในสวนของกระบวนการจั ดซื้ อ หนัง สือ วิ ช าการของบุ คลากร คณะนิติศ าสตร สถาบั นบั ณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร ไดนําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาประยุกตใช ดังนี้
1. Plan คือ วางแผนการกระบวนการจัดซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากร คณะนิติศาสตร โดยเริ่ม
จากชวงเดือนตุลาคมของทุกปงบประมาณ เจาหนาที่การเงินจะวางแผนกระบวนการดังกลาวและ
7

พัชร พิลึก, ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอสภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ของสถาบันอุดมศึกษา เขตจังหวัดนนทบุรี. สืบคนวันที่ 16 มีนาคม 2564. จาก
< http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/2555_Manage_Patchara.pdf>
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นําแผนการดําเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจํา คณะนิติศาสตร เพื่อขออนุมัติก าร
ปฏิบัติงานตามแผน โดยจะระบุ จํานวนเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากรแตละคน
ที่สมมารถขอรับไดและระยะเวลาการสงเอกสารเพื่อเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
ใหกับเจาหนาที่การเงินของคณะเพื่อดําเนินการเบิกจาย
2. Do คือ บุคลากรคณะนิติศาสตรปฏิบัติตามแผนการเบิกจายที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการ
ประจํา คณะนิ ติศาสตร เพื่อ ใหก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปอยา งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูรบั บริการ
3. Check คือ ในระยะเวลาตั้งแตเดือน ตุลาคม – 15 มิถุนายน ของทุกปงบประมาณ เจา หนาที่
การเงินจะติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามที่ไดวางแผนไว
4. Act คือ หลังจากสิ้นสุดระยะการสงเอกสารการเบิกจายเรียบรอยแลว เจาหนาที่การเงินจะสรุปผล
การปฏิบัติงาน พรอมทั้งรวบรวมปญหาหรืออุปสรรคที่พบ เพื่อหาแนวทางแกไขหรือการพัฒนา
กระบวนการจัดซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากร คณะนิติศาสตร และวางแผนการดําเนินงานในป
ถัดไป
โดยคณะนิติศาสตรไดจัดทําขอมูลและแผนการดําเนินงาน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
นิติศาสตรในตนปงบประมาณ เพื่อใหบุคลากรคณะไดรับทราบการดําเนินงานเพื่อใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ดังตารางที่ 4.3
ตารางที่ 4.3 ตัวอยางแผนการดําเนินงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะนิติศาสตร
รายการ
1. อุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
- อาจารย

- เจาหนาที่

งบประมาณ/คน

คนละไมเกิน
9,000 บาท x 10 คน = 90,000 บาท
หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะนิติศาสตร
2,250 บาท x 1 คน = 2,250 บาท
เจาหนาที่คณะนิติศาสตร
1,400 บาท x 7 คน = 9,800 บาท

กําหนดระยะเวลา

- สงใบเสร็จรับเงินให
เจาหนาที่การเงินภายใน
วันที่ 15 มิ.ย. 2564
- ใชงบฯ เสร็จสิ้นภายใน
วันที่ 30 มิ.ย. 2564

บทที่ 5
ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และการพัฒนางาน

กระบวนการจัดซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากร คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ที่ผานมาพบปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน พรอมทั้งขอเสนอแนวทางแกไขและพัฒนาในการปฏิบัติงาน
ดังตอไปนี้

5.1 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และการพัฒนางานในการปฏิบัติงาน
1) ดานเอกสารประกอบการเบิกจาย
ปญหาและอุปสรรค
แนวทางแกไขหรือการพัฒนา
1. ผูขอรับ เงินอุดหนุน สงเอกสารประกอบการเบิ ก แจ ง ให กั บ ผู มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ในเรื่ อ งของ
จายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการไมครบถวน รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินตามที่ระเบียบกําหนด
ไว เพื่อใหผูขอรับเงินอุดหนุนตรวจสอบความถูกตอง
ครบถ ว นสมบู ร ณ ข องรายละเอี ย ด ในขณะที่ รั บ
ใบเสร็จรับเงินนั้น และแจงเรื่องเอกสารอื่น ๆ ที่ตอง
สงใหกับเจาหนาที่การเงินเพื่อประกอบการเบิกจาย
2. ใบสําคัญรับเงินมีขอมูลไมครบถวนตามที่ระเบียบ แจ ง ให กั บ ผู มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ในเรื่ อ งของ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจ ายเงินจากคลัง รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินตามที่ระเบียบกําหนด
การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนํา ไว เพื่อใหผูขอรับเงินอุดหนุนตรวจสอบความถูกตอง
เงินสงคลัง พ.ศ.2562 ขอ 46 กําหนดไว
ครบถ ว นสมบู ร ณ ข องรายละเอี ย ด ในขณะที่ รั บ
ใบเสร็จรับเงินนั้น และแจงเรื่องเอกสารอื่น ๆ ที่ตอง
สงใหกับเจาหนาที่การเงินเพื่อประกอบการเบิกจาย
3. ผู ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ส ง เล ม หนั ง สื อ ที่ ข อรั บ เงิ น ตรวจสอบเอกสารกับเลมหนังสือทัน ทีที่ผูขอรับ เงิน
ให กั บ เจ า หน า ที่ ก ารเงิ น ไม ต รงกั บ ใบเสร็ จ รั บ เงิ น อุดหนุนยื่นเอกสาร เพราะหากเกิ ดการผิ ดพลาดใน
ที่นํามาขอเบิกจาย
เรื่ อ งของเอกสารหลั ก ฐานการเบิ ก จ า ยหรื อ เล ม
หนังสือที่นํามาขอเบิกไมตรงกับใบเสร็จรับเงินจะได
แจงใหกับผูขอรับเงินอุดหนุนทราบทันที
4. กรณีที่มีการชําระเงินดวยบัตรเครดิต ผูขอรับเงิน แจ ง ให กั บ ผู มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ในเรื่ อ งของ
ไม ไ ด นํ าเ อ ก สา รใบ แ จ ง หนี้ บั ต รเคร ดิ ต เพื่ อ รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินตามที่ระเบียบกําหนด
ประกอบการเบิกจายใหกับเจาหนาที่การเงิน
ไว เพื่อใหผูขอรับเงินอุดหนุนตรวจสอบความถูกตอง
ครบถ ว นสมบู ร ณ ข องรายละเอี ย ด ในขณะที่ รั บ
ใบเสร็จรับเงินนั้น และแจงเรื่องเอกสารอื่น ๆ ที่ตอง
สงใหกับเจาหนาที่การเงินเพื่อประกอบการเบิกจาย
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ปญหาและอุปสรรค
แนวทางแกไขหรือการพัฒนา
5. กรณีที่มีการขี ดฆาในใบเสร็ จ รับ เงิน แตผูรับเงิน แจ ง ให กั บ ผู มี สิ ท ธิ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น ในเรื่ อ งของ
มิไดลงนามกํากับตามที่ระเบียบกระทรวงการคลัง วา รายละเอียดในใบเสร็จรับเงินตามที่ระเบียบกําหนด
ดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน ไว เพื่อใหผูขอรับเงินอุดหนุนตรวจสอบความถูกตอง
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 ครบถ ว นสมบู ร ณ ข องรายละเอี ย ด ในขณะที่ รั บ
กําหนดไว ทําใหอาจจะเสียเวลาที่ตองนําเอกสารไป ใบเสร็จรับเงินนั้น และแจงเรื่องเอกสารอื่น ๆ ที่ตอง
ใหกับผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับ
สงใหกับเจาหนาที่การเงินเพื่อประกอบการเบิกจาย
ตารางที่ 5.1 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนา (ดานเอกสารประกอบการเบิกจาย)

2) ดานประเภทของหนังสือวิชาการ
ปญหาและอุปสรรค
แนวทางแกไขหรือการพัฒนา
กรณีที่มีการนําหนังสือบางประเภทที่เนื้อหาสาระ
แจงรายละเอียดของหนังสือวิชาการและรูปแบบใน
ของหนังสือนั้นเกี่ยวของกับการเสริมสรางความรู
การนําเสนอของหนังสือวิชาการ ใหกับมีสทิ ธิรับเงิน
และพัฒนาทักษะ แตรูปแบบการเสนอของหนังสือ อุดหนุน
เลมนั้นเขาลักษณะเปนหนังสือที่ไมสามารถนํามาขอ
เบิกจายเงินได
ตารางที่ 5.2 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนา (ดานประเภทของหนังสือวิชาการ)

3) ดานระยะเวลาการสงเอกสารเพื่อเบิกจาย
ปญหาและอุปสรรค
แนวทางแกไขหรือการพัฒนา
ผูมีสิทธิรบั เงินมักจะนําหนังสือและเอกสารการขอ แจงเตือนการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือ
เบิกจายเงินมาใหเจาหนาที่การเงินในเวลา
วิชาการ กอนวันสิ้นสุดการเบิกจายเงิน คือ แจง
ที่กระชั้นชิดตามกรอบระยะเวลาการสงเอกสาร
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปงบประมาณ ให
ใหกับกองคลังและพัสดุ ทําใหการทํางานอาจเกิด
ผูมสี ิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชการทราบ
ความผิดพลาดไดเนื่องจากเวลาที่มีจํากัด
ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
ตารางที่ 5.3 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนา (ดานระยะเวลาการสงเอกสารเพื่อเบิกจาย)
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4) ดานการสื่อสารภายในคณะ
ปญหาและอุปสรรค
แนวทางแกไขหรือการพัฒนา
1. บางกรณีผูขอรับเงินอุดหนุนหรือผูมีอํานาจลงนาม ควรสื่อสารหรือสอบถามการลงนามในเอกสารกับผู
ในเอกสารเรียบรอยแลว แตมิไดนํามาใหเจาหนาที่ ขอรับเงินอุดหนุนหรือผูมีอํานาจลงนามอยูเสมอ
การเงิน ทําใหเจาหนาที่การเงินเกิดความเขาใจผิดวา เพื่อไมใหเกิดความลาชา
ยังไมลงนาม ซึ่งสงผลทําใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินการเบิกจายเงิน
2. หากกรณีใกลถึงระยะเวลาสิ้นสุดการสงเอกสาร ควรสื่อสารหรือสอบถามการลงนามในเอกสารกับผู
การเบิกจาย ผูที่ขอรับเงินอุดหนุนหรือผูมีอํานาจ
ขอรับเงินอุดหนุนหรือผูมีอํานาจลงนามอยูเสมอ
ลงนามอาจจะไมสามารถมาปฏิบัติงานในคณะ
เพื่อไมใหเกิดความลาชา
เนื่องจากติดภาระกิจ สงผลใหเกิดความลาชาและ
อาจเกินเวลาการสงเอกสาร ทําใหไมสามารถเบิก
จายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการได
ตารางที่ 5.4 ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและการพัฒนา (ดานการสื่อสารภายในคณะ)
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5.2 ขอเสนอแนะ
จากปญหาหรืออุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการพัฒนา ที่ไดกลาวมาขางตนนั้น ผูจัดทําคูมือและ
บุคลากรคณะนิติศาสตร ขอเสนอขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังตอไปนี้
5.2.1 ขอเสนอแนะจากผูจัดทําคูมือ
1. วางแผนการดํา เนิน งานการจั ดซื้อ หนังสื อวิช าการ ติด ตามการซื้อ หนังสื อ และการส งเอกสาร
ประกอบการเบิกจายเงิน พรอมทั้ งจดบันทึ กการดํา เนินงานไว เพื่ อปรับ ปรุงการดํ าเนิ นงานใน
ปงบประมาณถัดไป ตามกระบวนการ PDCA
2. จัดทําสรุปประเภทหนังสือ จํานวนเงิน และเอกสารประกอบการเบิกจายที่ถูกตอง ครบถวน ใน
กระดาษ 1 แผน เพื่ อเป นคูมือในการซื้อหนังสือและจัดสง เอกสารประกอบการเบิ กจายให กั บ
บุคลากรคณะนิติศาสตร
5.2.2 ขอเสนอแนะจากบุคลากรคณะนิติศาสตร
1. สถาบั น ควรพิ จารณาให ความสํ า คัญ กั บ เนื้ อ หาของหนั งสือ ที่ นํ า มาขอรับ เงิน อุด หนุ นมากกว า
รูปแบบการนําเสนอ เพื่อเปนการเปดกวางสําหรับการเรียนรูและศึกษาของบุคลากร
2. สถาบันควรพิจารณาเอกสารประกอบการเบิกจายในกรณีการสั่งซื้อหนังสือจากตางประเทศจะมี
คาขนสงสิน คา มายังประเทศไทย อาจมีกรณีที่บุคลากรของคณะตองการประหยั ดคาขนส ง จึง
รวมกันสั่งจากรานเดียวกันโดยเฉลี่ยคาขนสงระหวางระหวางบุคลากรที่สั่งซื้อ แตอยางไรก็ตาม
กรณีเชนว านี้รานหนังสือจะออกใบเสร็ จรับเงิน ในนามบุคคลคนเดียว โดยจะระบุชื่อผูจายเงิน
(ชื่อตามบัตรเครดิต) ซึ่งจะทําใหชื่อบุคลากรทานอื่น ๆ ไมปรากฏอยูในใบเสร็จรับเงินดวย จึงสงผล
ใหบุคลากรคนอื่น ๆ ที่สั่งซื้อหนังสือในใบเสร็จเดียวกันนั้น ไมสามารถนํามาเบิกจายเงินอุดหนุน
เพื่อซื้อหนังสือวิชาการได เนื่องจากชื่อ – นามสกุล ที่จายเงินไมตรงกับผูขอรับเงินอุดหนุน
3. ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือวิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ คนละ 15,000
บาท ต อ ป ง บประมาณ เนื่ อ งจากงบประมาณที่ ไ ด รับ คนละ 9,000 บาท ต อ ปง บประมาณ
ไมเพียงพอ
4. ขอยกเวนการประทับ ตราหนังสื อ เนื่ องจากทํ าใหหนังสือ เกิดความเสียและไม จําเปนแสดงให
บุคคลอื่นทราบ

ประวัติผูเขียน
ชื่อ-นามสกุล

ลักขณา ออนลอม

วันเดือนปเกิด

30 มีนาคม 2531

การศึกษา
2550

มัธยมศึกษาปที่ 6 (วิทย – คณิต)
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก

2554

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การทํางาน
15 มีนาคม 2554

ตําแหนงนักบัญชี บริษัท เค.เอ็ม. แอนด เอ.เอ. จํากัด

1 พฤษภาคม 2555

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คณะนิติศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

บรรณานุกรม
กระทรวงการคลัง. (2546, กค 0409.6/ว 13 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2546). หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ การแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต า งประเทศ เพื่ อ เป นค า ใช จ า ยเดิ นทางไปราชการ
ตางประเทศ.
กระทรวงการคลั ง . (2562). ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยเรื่ อ งการเบิ ก เงิ น จากคลั ง การรั บ เงิ น
การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2562
ชนัญญา สารใจคํา, คูมือการปฏิบัติงานการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS). สืบคนวันที่
19 มิถุนายน 2561. จาก http://km.nida.ac.th/home/images/pdf/chananma1
ดร.ณรงค สัจพันโรจน, การจัดทําอนุมัติและบริหารงบประมาณแผนดิน ทฤษฎีและปฏิบัติ, บพิธการพิมพ :
กรุงเทพฯ
นารีรัตน คมคาย, การเบิกจายงบประมาณกับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ กรณีศึกษา
กรมการคาตางประเทศ. สืบคนวันที่ 17 มีนาคม 2564. จาก
<http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2017/TU_2017_5602020470_7938_9242.pdf >
พัชร พิลึก, ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอสภาพและปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา เขตจังหวัดนนทบุรี. สืบคนวันที่ 16 มีนาคม 2564. จาก
< http://www.rpu.ac.th/Library_web/doc/RC_RR/2555_Manage_Patchara.pdf>
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร . (2552). ข อ บั ง คั บ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ว า ด ว ย
จรรยาบรรณของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร พ.ศ.2552.
สถาบั น บัณฑิตพั ฒ นบริ หารศาสตร . (2554, 22 สิง หาคม). ระเบี ย บสถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒนบริห ารศาสตร
วาดวยการจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ พ.ศ. 2554.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (2556,17 พฤษภาคม). ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราการเบิกจายเงินทุนคณะนิติศาสตร.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (2557, ศธ 0526.01/กค.ว 6669 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557). หนังสือเวียน
กองคลังและพัสดุ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการของบุคลากร.

102

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (2560, ศธ.0526.01/กค ว.7668 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560). หนังสือเวียน
กองคลัง และพั ส ดุ เ รื่ อง กํ า หนดเวลาการขอเบิ ก จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น เพื่ อ ซื้ อ หนั ง สื อ วิ ช าการของ
บุคลากร.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (2562, ศธ.7201/กค ว.3847 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562). หนังสือเวียน
กองคลังและพัสดุ เรื่อง กําหนดเวลาการขอเบิกจ ายเงินอุดหนุนเพื่ อซื้อหนังสือวิชาการจากเงิน
รายได.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (2563, ศธ.7201/กค ว.4168 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563). หนังสือเวียน
กองคลั ง และพั ส ดุ เรื่ อง ขยายเวลาการขอเบิ กจ ายเงิ นอุ ดหนุ นเพื่อซื้ อหนั งสื อวิ ชาการจากเงิ น
รายได.
สภาวิ ชาชีพบัญ ชี . (2553,8 กั น ยายน). ขอบัง คับสภาวิชาชี พบั ญชี (ฉบับที่ 19) เรื่ อง จรรยาบรรณของ
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553.
สํานักงบประมาณ (2561). พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ภาคผนวก

แบบฟอร์ มขอรับเงินอุดหนุนเพื่อหนังสื อวิชาการ
วันที่ ............. เดือน.............................พ.ศ..................
1. ชื่อผูร้ ับเงินอุดหนุน .........................................................................................................................
2. [ ] ข้าราชการ
[ ] พนักงานสถาบันระบบใหม่ ตาแหน่ง ...............................................
3. คณะ/สานัก/โครงการ .....................................................................................................................
4. หนังสื อวิชาการที่ขอรับเงินอุดหนุน จานวน ...................... เล่ม ตามรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 ....................................................................................ราคา........................................บาท
4.2 ....................................................................................ราคา........................................บาท
4.3 ....................................................................................ราคา........................................บาท
4.4 ....................................................................................ราคา........................................บาท
4.5 ....................................................................................ราคา........................................บาท
4.6....................................................................................ราคา........................................บาท
4.7 ....................................................................................ราคา........................................บาท
4.8 ....................................................................................ราคา........................................บาท
4.9 ....................................................................................ราคา........................................บาท
4.10 ..................................................................................ราคา........................................บาท
รวม........................................บาท
5. จานวนเงินที่ขอรับเงินอุดหนุน ........................................... บาท
.......................................................... ผูข้ อรับเงินอุดหนุน
(..........................................................)
.......................................................... คณบดี/ ผูอ้ านวยการ
(..........................................................)
เสนอ อธิการบดี
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิเบิกจ่ายเงิน จานวน .....................บาท (................................................................)
สาหรับในปี งบประมาณนี้ ได้จ่ายเงินอุดหนุนให้ไปแล้ว จานวน ......................................บาท รวมครั้งนี้ดว้ ย
เป็ นเงิน ...........................................บาท ดังนั้น คงเหลือเงิน ................................................บาท
..............................................................
(นางพนารัตน์ แสงแก้ว)
หัวหน้ากลุ่มงานเงินรายได้
ลายมือชื่อผูอ้ นุมตั ิ

ลายมือชื่อผูร้ ับเงินอุดหนุน

ผูอ้ านวยการกองคลังและพัสดุ
ปฏิบตั ิราชการแทนอธิการบดี
วันที่...................................

..........................................................
(..........................................................)
วันที่...................................

ที่ ............./.....................
วันที่ ............................... เลขที่ผูกพัน ............................

แบบฟอรมขอรับเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการ
เงินทุนคณะนิติศาสตร
วันที่
เดือน

พ.ศ.

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนคณะนิติศาสตร (ผานหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ)
ขาพเจา.................................................................. ตําแหนง.............................................................
สั งกั ด....คณะนิ ติศาสตร....สถาบัน บั ณ ฑิ ต พัฒ นบริ หารศาสตร มี ค วามประสงค ข อรับ เงิน อุด หนุน หนั งสื อ
วิชาการดังนี้
1
ราคา
บาท
2
ราคา
บาท
3
ราคา
บาท
4
ราคา
บาท
5
ราคา
บาท
6
ราคา
บาท
7
ราคา
บาท
รวม

บาท

จึงเรียนมาเพื่ อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินอุดหนุนเพื่อซื้อหนังสือวิชาการจากงบประมาณเงินทุ น
คณะนิติศาสตร ประจําปงบประมาณ ......... จํานวน.............บาท (..............................) สําหรับปงบประมาณนี้
ขาพเจาไดเบิกจายเงินไปแลวจํานวน..............บาท รวมครั้งนี้เปนเงิน.............บาท คงเหลือ ..................บาท

ลงชื่อ.................................................................ผูขอรับเงินอุดหนุน
(
)
ลงชื่อ..............................................................หัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ
(
)
ลายมือชื่อผูอนุมัติ

(
)
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุนคณะ
วันที่

ลายมือชื่อผูรับเงินอุดหนุน

(

)
วันที่

แบบ บก.111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนราชการ...........................
วัน เดือน ปี

รายละเอียดรายจ่าย

จานวนเงิน

หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
รวมทัง้ สิ้น (ตัวอักษร).........................................................................................................................
ผู้รับเงิน...............................................................ตาแหน่ง................................................................
กอง.......................................................ขอรับรองว่ารายจ่ายข้างต้นนี้ ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้
และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงานของราชการโดยแท้
(ลงชื่อ)...................................................................
วันที่....................................................................

