
การสร้างวนัิยทางการเงนิ 
การคลงั และการงบประมาณ

โดย

อ.เฟ่ืองฟ้า  เทยีนประภาสิทธ์ิ
ผู้ทรงคุณวุฒด้ิานการตรวจเงนิแผ่นดิน



วาระการน าเสนอ
• ความหมายของวินยัทางการเงิน การคลงั การงบประมาณ
• วตัถุประสงคใ์นการมีวินยัทางการเงิน การคลงั การงบประมาณ
• การสร้างวินยัทางการเงิน การคลงั และการงบประมาณ
• การรักษาวินยัทางการเงิน การคลงั และการงบประมาณ ใหมี้ผล

ทางการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ
• ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวกบัวินยัทางการเงิน การคลงั และ

การงบประมาณ

• ความรับผิดชอบของเจา้หนา้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 2



ความหมายของวนัิยทางการเงิน 
การคลงั และงบประมาณ

ความหมายในเชิงข้อกฎหมาย
 ขอ้พึงปฏิบติัท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั หรือ มติ

คณะรัฐมนตรีก าหนด

 ขอ้หา้มมิใหป้ฏิบติั
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ความหมายในเชิงจริยธรรม คุณธรรม
 ความซ่ือสตัย ์สุจริต
 การรักษาประโยชนข์องรัฐ
 เป็นประโยชนต่์อส่วนรวม หรือสาธารณะ
 พิจารณาถึงหลกัความคุม้ค่า

 จิตส านึกของความรับผิดชอบ
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ความหมายในเชิงระบบงาน
 การมีคู่มือ แนวทางการปฏิบติัท่ีเพียงพอ เหมาะสม   

เขา้ใจตรงกนั
 มีการปฏิบติัหรือถือปฏิบติัมายาวนาน จนกลายเป็น

ค่านิยมท่ีดีในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่
 การตรงต่อเวลา
 การปฏิบติังานดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ

 เคร่งครัดในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎ ระเบียบ
 ใชเ้อกสารในส่วนประกอบในการปฏิบติังาน ในทุกมิติ
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ความหมายในเชิงระบบงาน (ต่อ)
 ระบบงานท่ีดี ควรควบคุมความเส่ียงไดทุ้ก ๆ ดา้น         

(ไม่ยกเวน้ใคร)
 มีพฒันาการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้ม              

ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา (ไม่ลา้สมยั)
 บงัคบัใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มีความเขา้ใจท่ีตรงกนั
ไม่มีปัญหาในการปฏิบติัท่ีขดัแยง้กนั
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วตัถุประสงค์ในการมีวนัิยทางการเงนิ
การคลงั และงบประมาณ

• เพ่ือสร้างความมัน่ใจในการบริหารระบบการเงิน การคลงั และ
งบประมาณ

• เพ่ือสร้างหลกัประกนัวา่หน่วยงานจะใชเ้งินไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ไดผ้ลตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์

• เพ่ือป้องกนัความเสียหาย ความสูญเสีย จากการใชจ่้ายเงิน
• เพ่ือป้องกนั ลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดความเสียหายใหเ้งินแผน่ดิน 

ส่วนราชการ
• สร้างขวญั ก าลงัใจแก่เจา้หนา้ท่ี ผูค้วบคุม ผูอ้นุมติั ใหมี้ความ

ปลอดภยัจากการปฏิบติังาน
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การเสริมสร้างมีวนัิยทางการเงิน การคลงั และงบประมาณ
การควบคุมทัว่ไป

 ท าความเขา้ใจต่อบทบาท อ านาจ หนา้ท่ี วตัถุประสงค ์เป้าหมาย
• วสิยัทศัน์
• ประเดน็ยทุธศาสตร์

 กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง /มติคณะรัฐมนตรี
 เง่ือนไข นโยบาย การสัง่การ
 ทบทวนแผนงาน (แผนปฏิบติังาน) ชุดกิจกรรมท่ีรองรับ
 ทบทวนแผนงบประมาณ ระยะสั้น ระยะยาว
 สอบทานระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้ง อาจเช่ือมโยงกบัระบบ

การควบคุมคุณภาพ หรือการประกนัคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้ง และ
เช่ือมโยงกนัไดเ้พื่อลดตน้ทุน
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ส าหรับผู้บริหาร 
การก ากบัดูแล และการควบคุม เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ 
 ระบบการเงินขององคก์ร มีการควบคุมอยา่งใกลชิ้ด ทั้งผูบ้ริหารและ      

ผูค้วบคุมนโยบาย
มีการมอบหมายงานและมอบอ านาจอยา่งเหมาะสม (ใหมี้การคาน

อ านาจกนั)
 การควบคุมการใชอ้  านาจ (การควบคุมน้ีส าคญัมากกบัการบริหารแบบ

กระจายอ านาจ)
 การจดัระบบเพื่อการอนุมติั ตดัสินใจในเร่ืองส าคญั
 การติดตามและประเมินผลจากแผนงานและการสัง่การ (เป็นคร้ังคราว

ท่ีส าคญั)

ใหมี้การสบัเปล่ียนหมุนเวียนบา้ง

9



การเสริมสร้างมวีนัิยทางการเงิน 
การคลงั และงบประมาณ  (ต่อ)

ส าหรับผู้ควบคุม 
1.  ด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร

1.1 การรับเงิน

มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นการรับเงิน โดยมิใหบุ้คคลใด
บุคคลหน่ึง มีหนา้ท่ีรับผดิชอบมากกวา่ 1 ลกัษณะงาน ไดแ้ก่

(1)  การอนุมติัการรับเงินสด
(2)  การเกบ็รักษาเงินสด
(3)  บนัทึกบญัชีเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกบญัชี

(4)  กระทบยอดเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกบญัชี
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1.1 การรับเงิน (ต่อ)

มีการก าหนดแนวปฏิบติัในการรับส่งเงินระหวา่งบุคคล และ
หน่วยงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร

การรับส่งเงินมีเอกสารหลกัฐานสนบัสนุนครบถว้นและ
ถูกตอ้ง

มีการรับเงินโดยการโอนผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ มีการ
ยนืยนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุช่ือผูจ่้ายเงิน และจ านวนเงิน และ
วตัถุประสงคก์ารจ่าย

มีการก าหนดใหผู้ช้  าระดว้ยเช็คธนาคารระบุสัง่จ่ายในนาม
หน่วยงาน และขีดคร่อมเช็ค

ตรวจสอบความถูกตอ้ง และเช่ือถือไดข้องเช็คก่อนรับเช็ค
เงินสดท่ีไดรั้บ มีการบนัทึกบญัชีภายในวนัท่ีไดรั้บเงินนั้น
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1.1 การรับเงนิ (ต่อ)
มีการออกใบเสร็จรับเงินส าหรับการเงินทุกคร้ัง
ใบเสร็จรับเงินมีการพิมพห์มายเลขก ากบัเล่ม และ

ใบเสร็จรับเงินเรียงกนัทุกฉบบั

การเขียนขอ้มูลในใบเสร็จ และเอกสารประกอบมีความถูกตอ้ง 
เช่ือมโยงกนั

มีการจดัท าทะเบียนคุมใบเสร็จ ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั มีการ
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ

มีการสรุปยอดเงินท่ีไดรั้บทุกวนั เม่ือส้ินเวลารับเงิน
มีการตรวจสอบจ านวนเงินท่ีไดรั้บกบัหลกัฐานการรับ และ

รายการท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งทุกส้ินวนั
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1.2  การเบิกจ่ายเงิน
มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีดา้นการเบิกจ่ายเงิน มิใหบุ้คคลใดบุคคล

หน่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบมากกวา่หน่ึงลกัษณะงาน ไดแ้ก่
(1) การอนุมติัการจ่ายเงินสด และฝากธนาคารทุกบญัชี
(2)  การเกบ็รักษาเงินสด
(3)  การบนัทึกบญัชีเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกบญัชี
(4) การกระทบยอดเงินสด และเงินฝากธนาคารทุกบญัชี

มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีใหผู้เ้ขียนเช็คคนละคนกบัผูอ้นุมติั
ใบส าคญั

การจ่ายเงินเป็นเช็ค เวน้แต่จ่ายเงินเลก็นอ้ย จ่ายจากเงินสดยอ่ย
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1.2  การเบิกจ่ายเงิน (ต่อ) 
การส่ังจ่ายเช็ค
(1) กรณีสัง่ซ้ือ/จา้ง จ่ายในนามเจา้หน้ี ขีดค าวา่ “หรือตามสัง่” หรือ          

“หรือผูถื้อ” ออก และขีดคร่อมเช็ค
(2)  นอกเหนือการซ้ือ/จา้ง ขีดฆ่าค าวา่ “หรือตามสัง่” หรือ                    

“หรือผูถื้อ” ออก จะขีดคร่อมหรือไม่กไ็ด้

มีการก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการอนุมติั เบิกจ่ายเงินอยา่ง
ชดัเจน

การเบิกจ่ายมีใบส าคญัหรือเอกสาร หลกัฐานประกอบท่ีมีการ
อนุมติั อยา่งถูกตอ้ง

มีการตรวจสอบรายการจ่ายเงินท่ีบนัทึกไวใ้นบญัชีหลกัฐาน
การจ่ายทุกส้ินวนั 
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1.2  การเบิกจ่ายเงิน (ต่อ) 
มีการก าหนดวงเงิน และผูมี้อ  านาจอนุมติัการจ่ายเงิน
มีการระบุวงเงิน และผูมี้อ  านาจในการลงนามในเช็ค
มีมาตรการป้องกนั และเกบ็รักษาสมุด เช็คธนาคาร                            

ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้และ ตรายางช่ือผูมี้อ  านาจลงนาม

มีการก าหนดใหผู้มี้อ  านาจลงนามในเช็คสัง่จ่ายมากกวา่หน่ึงคน
ไม่มีการลงลายมือช่ือในเช็คสัง่จ่ายเงินไว ้
มีการก าหนดใหผู้มี้อ  านาจลงนามในเช็คสัง่จ่ายมากกวา่หน่ึงคน
ไม่มีการลงลายมือช่ือในเช็คสัง่จ่ายเงินไวล่้วงหนา้
มีการส่งเช็คใหผู้ท้  าหนา้ท่ีจ่ายเช็คทนัที เม่ือลงนาม มีการจ ากดั                     

ผูมี้สิทธิจบัตอ้งเช็ค
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1.2  การเบิกจ่ายเงนิ (ต่อ) 

กรณีการจ่ายเงินโอน การโอนผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากอธิการบดี (หวัหนา้
ส่วนราชการ) หรือประทบัตรายาง “จ่ายเงินแลว้” ไวใ้น
ใบส าคญัจ่าย และหลกัฐานการจ่ายท่ีช าระแลว้
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1.3 เงินสด / การเกบ็รักษาเงินสด 

มีการเกบ็รักษาเงินสด ไวอ้ยา่งปลอดภยั

มีการน าเงินสดท่ีไดรั้บ ฝากธนาคารภายในวนัท่ี
ไดรั้บเงิน หรือในวนัท าการถดัไป

การเปิดบญัชีเงินฝากธนาคาร ปฏิบติัตามระเบียบ   
ท่ีก าหนด และไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ

บญัชีเงินฝากธนาคารเปิดในนามส่วนราชการทุก
บญัชี

มีการตรวจนบัเงินสดคงเหลือสม ่าเสมอ
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1.4 การน าส่งเงิน

มีการน าฝาก/น าส่งคลงั โดยวธีิการท่ีปลอดภยัและ
ภายในระยะท่ีก าหนด

การน าฝากเงินมีการสอบยนัความถูกตอ้งระหวา่ง         
ผูส่้งกบัผูรั้บ

ควรสอบยนัตน้ทาง(ขาออก) กบัปลายทาง (ขาเขา้)
ขอ้มูลในเอกสารการน าส่ง น าฝาก มีความ

สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง

จ านวนเงินสูง ๆ ควรด าเนินการเป็น
คณะกรรมการฯ ไม่มอบหมายคน ๆ เดียวรับผดิชอบ
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1.5 การบันทกึบัญชี

มีการบนัทึกเงินท่ีไดรั้บในบญัชีเงินสด ภายในวนัท่ี
ไดรั้บเงินนั้น หรือวนัถดัไป

มีการบนัทึกเงินท่ีน าฝากธนาคาร ในบญัชีเงินฝาก
ธนาคารภายในวนัท่ีน าฝากหรือไม่

มีการกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกส้ินเดือน
หรือไม่ (ตรวจสอบความมีอยูจ่ริง

มีการบนัทึกการจ่ายเงินในบญัชีเงินสด หรือบญัชี
เงินฝากธนาคารภายในวนัท่ีจ่ายเงินนั้น
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1.6 เงินทดรอง/เงินสดย่อย (ถ้ามี)

เง่ือนไข

1) ถา้เป็นเงินยมืทดรองราชการรับจากคลงั เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดกระทรวงการคลงั

2) ถา้เป็นเงินทดรองจากเงินนอกงบประมาณ เช่น        
เงินรายได/้เงินกองทุนฯ มีขอ้บงัคบัโดยผูมี้อ  านาจก าหนดไว้

การเกบ็รักษาเงินทดรองคงเหลือเป็นไปตามระเบียบ 
ขอ้ก าหนดไว้

มีการก าหนดวธีิปฏิบติัการใชจ่้ายเงินทดรองไว ้         
อยา่งชดัเจน
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1.6 เงินทดรอง/เงินสดย่อย (ถ้ามี)

การเบิกชดใชเ้งินทดรองเป็นไปตามค่าใชจ่้าย          
ท่ีเกิดข้ึนจริง

มีการตรวจนบัเงินทดรองคงเหลือเป็นคร้ังคราว
มีการกระทบยอดเงินทดรองคงเหลือเป็นคร้ังคราว
มีการติดตามการยมืเงินทดรองไปใชจ่้าย และเกบ็

รักษาใบยมืใหรั้ดกมุเหมือนเกบ็รักษาเงินสด

เงินยมืทดรองรายการใดท่ีไม่เคล่ือนไหวติดต่อกนั
ระยะเวลานาน ใหพ้ิจารณาติดตามและพิจารณายกเลิก       
หากหมดความจ าเป็น
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2. ด้านรายงานการเงิน

2.1 ข้อมูลการเงนิ
บญัชีแยกประเภทมีการบนัทึกรายการถูกตอ้งและครบถว้น
มีการตรวจสอบติดตามรายการจากเอกสารประกอบ

รายการ หรือ เอกสารเบ้ืองตน้ กบับญัชีแยกประเภทบา้ง (ป้องกนั
การแต่งบญัชี)

มีการกระทบยอดระหวา่งบญัชียอ่ยกบับญัชีคุม (บญัชีแยก
ประเภทกบับญัชียอ่ย)
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2.1 ข้อมูลการเงนิ
รายละเอียดประกอบตอ้งมีความเพียงพอ เช่ือถือได้
นโยบายการบญัชี เป็นไปตามหลกักฎหมาย ระเบียบ 

หลกัเกณฑ ์หลกัสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ

มีการตรวจสอบ/สอบทาน อยา่งสม ่าเสมอ
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2.2 รายงานการเงิน
รายงานทางการเงินจดัท าข้ึนภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

อยา่งเหมาะสม

มีการสอบทานและใหค้วามเห็นชอบรายงานการเงินโดยผู ้
มีอ านาจฯ

มีมาตรการท่ีรัดกมุเก่ียวกบั เอกสารทางการเงิน
ความเพียงพอ เช่ือถือได้
เกบ็รักษารัดกมุ มีผูรั้บผดิชอบ
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3. ด้านการบริหารงบประมาณ

1. มีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั เก่ียวกบั
วธีิการงบประมาณ อยา่งเพียงพอ เหมาะสม
การจดัท าค าของบประมาณ
การจดัสรรงบประมาณ
การบริหารงบประมาณ
การติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ
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3.1 เงินแผ่นดนิ (งบประมาณของแผ่นดนิ)

1. พรบ.วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม

2. ระเบียบส านกังบประมาณวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม

3. พ.ร.บ.เงินคงคลงั พ.ศ.2501
4. มติคณะรัฐมนตรี ท่ีเก่ียวขอ้ง
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3.2 เงินนอกงบประมาณ

1. เงินรายรับของสถานศึกษา/สถานพยาบาล (ไดรั้บยกเวน้ไม่
ตอ้งน าส่งคลงัฯ)

2. เป็นไปตามพระราชบญัญติั /พระราชกฤษฎีกา การจดัตั้งองคก์ร
ต่างๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน มหาวิทยาลยั และอ่ืน ๆ

3. องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.) ตามขอ้ก าหนดของเงิน
อุดหนุน และหนงัสือสัง่การ มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง
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3.3 การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

เงินนอกงบประมาณ

1. มีการตรวจสอบการใชป้ระโยชน์

2. การบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย
3. เกิดความคุม้ค่าท่ีย ัง่ยนื
4. สร้างความพึงพอใจทุกฝ่าย
5. สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
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การรักษาวนัิยทางการเงิน การคลงั และการงบประมาณ

ให้มีผลทางการควบคุมทีม่ีประสิทธิภาพ

1. การรักษาวินยัทางการเงินการคลงัดว้ยเง่ือนไขของกฎ ระเบียบ
การบงัคบัใช้
2. การรักษาวินยัทางการเงิน การคลงั ดว้ยความเคร่งครัดของระบบงาน
3. การรักษาวินยัทางการเงินการคลงั ดว้ยการควบคุม ตรวจสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพ
4. การรักษาวินยัทางการเงิน การคลงัดว้ยการสร้างจิตส านึก ค่านิยม
5. การสร้างวินยัทางการเงิน การคลงั ดว้ยหลกัการของประชาธิปไตย
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เง่ือนไขของกฎหมาย และข้อบังคบั

 ออกกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโดยชอบ

 ผา่นกระบวนการท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม

 กฎ ระเบียบ เหล่านั้น มีเหตุผล หรือหลกัการ สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายการบงัคบัใช้

 ไม่มีความขดัแยง้กนัเอง หรือขดัแยง้กบับทบญัญติัอ่ืน ๆ

 การใชดุ้ลยพินิจในกฎ ระเบียบ ดา้นการเงิน ตอ้งยดึโยง
ประโยชน์สาธารณะไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม

30



การสร้างวนัิยทางการเงินการคลงั ด้วยความ
เคร่งครัดของระบบงาน

 สร้างกติกา แนวปฏิบติัทางดา้นการเงิน การคลงัใหช้ดัเจน

 จดัท าเป็นคู่มือการปฏิบติังาน ส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

 จดัท า การปฏิบติั วธีิปฏิบติัใหง่้าย ไม่ซ ้ าซอ้น หรือซบัซอ้น
จนเกินไป (ทุกฝ่ายเขา้ใจตรงกนั)

 ใชห้ลกัการมีส่วนร่วม และความรับผดิชอบร่วมกนัทุกฝ่าย 
(มิใช่ภาระทั้งหลายจะตกอยูท่ี่ผูจ่้ายเงิน และผูอ้นุมติัเท่านั้น)

 การลงนาม การลงลายมือช่ือในเอกสารทางการเงิน เป็น
ความรับผดิชอบของเจา้ของลายมือช่ือนั้น
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การรักษาวนัิยทางการเงนิ การคลงั ด้วยการควบคุม
และการตรวจสอบทีม่ปีระสิทธิภาพ

 การควบคุมและตรวจสอบเป็นกลไกของระบบการควบคุมท่ีดี

 การควบคุมและตรวจสอบ เป็นกระบวนการสร้างความระมดัระวงั 
รอบคอบ

 การควบคุมและตรวจสอบ เป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียง

 การควบคุมและตรวจสอบ เป็นกระบวนการบริหารความเส่ียง
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ข้อจ ากดั ของการควบคุมและการตรวจสอบ
 จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ตอ้งควบคุมและตรวจสอบจุดไหน

 จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ ความเส่ียงอยูท่ี่ไหน ระดบัความเส่ียงท่ีส าคญั
ท่ีตอ้งควบคุม

 ใครเป็นผูป้ระเมินการควบคุม

 จะประเมินการควบคุมอยา่งไร และใชเ้คร่ืองมืออะไร

 การตรวจสอบจะเขา้ถึงจุดควบคุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งไร
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การรักษาวนัิยทางการเงนิ การคลงั 

ด้วยการสร้างจิตส านึก ค่านิยมพืน้ฐาน 

การควบคุม ม ี2 มติิ

 การควบคุมแบบเขม้งวด โดย อาศยัมาตรการตามกฎหมาย 

( Hard Control)

 การควบคุมแบบการสร้างค่านิยม จิตส านึก โดย อาศยั
มาตรฐานทางจริยธรรม (Soft Control)
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การสร้างค่านิยม  จิตส านึก  มาตรฐานทางจริยธรรม 

35

มาตรการทางกฎหมาย เป็นการควบคุมขั้นพื้นฐาน



แนวปฏิบัตใินการตรวจสอบหลกัฐานการจ่าย/ชุดใบส าคญั

1. เงนิเดือน  เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบกิจ่ายเงนิ ได้แกก่

หมวดงบบุคลากร

• ค าส่ังแกต่งตัง้ ได้แกก่ ค าส่ังบรรจุแกต่งตัง้  ค าส่ังย้าย  ค าส่ังเล่ือนฯ

• แกบบ หรือ ค ารับรองของเงินเดือนครั้งสุดท้าย กรณีโอนย้าย 
เปลี่ยนส านักเบกิจ่ายเงนิเดือน

• หนังสือส่งตัว หรือ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

• ลายมือช่ือ ผู้มีอ านาจอนุมัตใิห้เบกิจ่ายได้



2. เงินประจ าต าแกหน่ง   เอกสารที่ ใช้ประกอบการขอเบิก
จ่ายเงนิ ได้แกก่

• ค าส่ังแกต่งตัง้มอบหมายที่เกี่ยวข้อง

• แกบบรับรองการจ่ายเงินประจ าต าแกหน่ง (ตามแกบบฟอร์มที่
ก าหนด)

• หนังสือการส่งตัว หรือ หนังสือการรายงานตัวของผู้รับต าแกหน่ง

• สรุปการปฏิบัติราชการที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแกหน่งในแกต่
ละเดือนซึ่งเป็นการรับเงนิเป็นรายเดือน



3. การยืมเงนิไปราชการภายในประเทศช่ัวคราว

หมวดงบด าเนินงาน

• ผู้เดนิทางเป็นผู้ยืมเท่านัน้
• บันทกึข้อความอนุมัตยิืมเงนิ (ผ่านตามสายบังคับบัญชา)
• บันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติให้เดินทางไปราชการ หรือ ค าสั่ ง
อนุมัติให้เดินทางไปราชการ หากเป็นส าเนาค าสั่ งให้รับรอง
ส าเนาค าส่ัง
• ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเพื่อยืมเงนิ
• สัญญายืมเงิน 2 ฉบับ ลงลายมือช่ือผู้ยืม แกละวันที่ ยืมให้
เรียบร้อย



การยืมเงนิไปราชการ (ต่อ)

• กรณียืมเงินค่าเช่ารถ ค่าน า้มันเชือ้เพลิง ค่าวัสดุต่าง ๆ ให้แกนบ
ส าเนาหนังสือขออนุมัตจิัดซือ้จัดจ้างกับทางพัสดุ (ผ่านงานพัสดุ)

• ลงนาม ลงลายมือช่ือ ลงวันเดือนปี ขออนุมัตผ่ิานผู้บังคับบัญชา

• ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืมเงิน/ไปราชการ  ลงลายมือชื่อแกละวัน/
เดือน/ปี ก ากับไว้ด้วย



กรณีที่มีความจ าเป็นต้องเบกิค่าใช้จ่ายที่ต้องขออนุมัติ
ต่อหวัหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนเดนิทาง ได้แกก่

• การขออนุมัติเบิกค่าชดเชยค่าน า้มันเชือ้เพลิงโดยการใช้รถยนต์
ส่วนตัวต้องขออนุมัตก่ิอนเดนิทาง

• การขออนุมัติเบิกค่าที่พักเหมาจ่าย (เฉพาะกรณีเดินทางไป
ราชการช่ัวคราว) อ านาจอนุมัติของหัวหน้าส่วนราชการ ในค าสั่ ง
ขออนุมัตเิดนิทางไปราชการควรระบุ ความจ าเป็นในการเบิกค่าที่
พักเหมาจ่าย ต้องมิใช่เป็นการเดินทางไปอบรมสัมมนา หรือ
ประชุมสัมมนา



กรณีมีความจ าเป็นต้องขออนุมัตเิดนิทางระยะยาว แกละมีการลาพักผ่อน
แกละ ลากิจ หรือมีการไปราชการช่ัวคราวตามที่ ได้รับมอบหมายแกละ
มีการเดินทางไปราชการ เพื่ออบรมสัมมนา ในคราวเดียวกันให้ระบุ
ให้ชัดเจนการขออนุมัตไิปราชการครัง้นัน้ เช่น

• อบรมสัมมนา ระหว่างวันที่ 13-14-15 ส.ค. 57

• ขออนุมัตเิดนิทางไปราชการตัง้แกต่วันที่ 12 ส.ค. – 23 ส.ค. 57

• ขออนุมัต ิเดนิทางไปราชการ เพื่อเข้ารับนโยบายจากส่วนกลาง
ระหว่างวันที่ 18 -20 ส.ค. 57

• ขออนุมัตลิาพักผ่อน ระหว่างวันที่ 21 -22 ส.ค. 57



กรณีศึกษาข้างต้น สามารถเบกิค่าใช้จ่ายได้ดังนี ้

(1) ค่าพาหนะขาไป วันที่ 12 ส.ค.  กลับวันที่ 23 ส.ค.

(2) ค่าที่พักเบกิจ่ายตามจริงช่วงอบรมสัมมนาวันที่ 13-14-15 ส.ค.

(3) ค่าที่พักเบกิจ่ายตามจริง หรือเหมาจ่าย ระหว่างวันที่ 15 -20 ส.ค.  
(กรณีไปราชการชั่วคราว เบกิจ่ายที่พักเหมาจ่ายได้)

(4) ค่าเบีย้เลีย้งตัง้แกต่วันที่ 13 -20 ส.ค.

(5) วันลาพกัผ่อน 21 – 22 ส.ค. ไม่สามารถเบิกค่าเบีย้เลีย้งแกละ
ค่าที่พัก



การเดนิทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว

• บันทกึขออนุมัต ิหรือส าเนาค าส่ังอนุมัตไิปราชการ (รับรองส าเนา)

• บันทกึขออนุมัตยิืมเงนิไปราชการ ผ่านตามสายบังคับบัญชา

• ประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แกก่ ค่าพาหนะเดนิทาง ค่าที่พัก 
ค่าเบีย้เลีย้ง ค่ารับรอง (เฉพาะผู้มีสทิธิเบกิจ่ายค่ารับรองในทางประเทศ)

• สัญญายืมเงนิ 2 ฉบับ ลงลายมือผู้ยืม แกละลงข้อมูลตามแกบบฟอร์มใบยืมให้
ครบ

• ส าเนาค ารับรองการเบกิค่าเคร่ืองแกต่งตัวครัง้หลังสุด (กรณีที่มีการยืมเงนิค่า
เคร่ืองแกต่งตัว)



• บันทกึข้อความขออนุมัต ิหรือส าเนาค าส่ัง เพื่อขออนุมัตเิบกิค่าใช้จ่ายอ่ืนพร้อม
รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในต่างประเทศ

• กรณีเบกิจ่ายเงนิจากหมวดรายจ่ายอ่ืน ให้แกนบส าเนาหนังสือที่ขอ
ตกลงจากส านักงบประมาณด้วย (ยกเว้นหมวดรายจ่ายอ่ืน ที่ส านักงบประมาณ
ได้อนุมัตใินงบรายจ่ายประจ าปีแกล้ว)

• ลายมือช่ือ วัน เดือน ปี ของผู้มีอ านาจอนุมัตใิห้ยืมเงนิ

• เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือเชญิจากต่างประเทศ หนังสือตดิต่อโต้ตอบที่
เก่ียวข้อง ตารางปฏบัิตงิานที่อยู่ในทางประเทศ



การส่งใบส าคัญชดใช้เงนิยืม แกละการขออนุมัตเิบกิจ่าย
กรณีไม่ได้ยืมเงนิ 

• บันทกึข้อความขออนุมัตส่ิงใช้หนีเ้งนิยืม หรือบันทกึข้อความขออนุมัตเิบกิ
จ่ายเงนิ (ผ่านสายบังคับบัญชา)

• รายงานเดนิทางไปราชการ (ตามแกบบฟอร์ม) ส่วนที่ 1 แกละส่วนที่ 2 (กรณี
เดนิทางคนเดียวให้ใช้ส่วนที่ 1 อย่างเดียว ถ้าเดนิทางเป็นหมู่คณะให้ใช้  ส่วนที่ 
1 แกละส่วนที่ 2)

• ค าส่ัง/บันทกึข้อความอนุมัตใิห้ไปราชการ

กรณีการเดนิทางไปราชการในประเทศ/ต่างประเทศ



• ค าส่ัง/บันทกึอนุมัตใิห้โดยสารเคร่ืองบนิ (กรณีจ าเป็นเร่งด่วน) ระดับชัน้หรือยศ
ต ่ากว่าต าแกหน่งระดับช านาญการ ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโส หรือระดับ 6
ลงมา)

• หนังสือขออนุมัตค่ิาเช่ารถ ใบตรวจรับจากทางพัสดุ ใบเสร็จค่าเช่ารถแกละ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการขออนุมัตค่ิาเช่ารถ (ต้นฉบับ) กรณีเช่าต้องจ่ายเงนิสด

• หนังสือขออนุมัตเิบกิค่าน า้มันเชือ้เพลงิ ใบตรวจรับ จากทางพัสดุ
ใบเสร็จรับเงนิค่าน า้มันเชือ้เพลิง

• เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่นโครงการ หรือรายงานการประเมนิผล เป็นต้น



รายละเอียดใบเสร็จค่าน า้มันเชือ้เพลิง

• ช่ือ ที่อยู่ผู้ประกอบการ (ผู้ขาย)

• เลขที่ใบเสร็จ

• วัน/เดือน/ปี

• ช่ือที่อยู่ ผู้ซือ้ (ส่วนราชการ..............ตัง้อยู่ที่.............)

• เลขทะเบียนรถยนต์

• จ านวนหน่วย ราคา จ านวนเงนิ

• รวมจ านวนตัวเลข แกละตัวอักษร

• ลายช่ือผู้รับเงนิ แกละวันที่จ่ายเงนิ



กรณีเบกิค่าโดยสารเคร่ืองบนิ
(ให้ปฏิบัตติามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0409.6/ว.101
ลงวันที่ 9 กันยายน 2549 เร่ืองการเบกิจ่ายค่าโดยสารเคร่ืองบนิ
ในประเทศ)

(1) กรณีให้บริษัทตัวแกทนจ าหน่ายออกบัตรโดยสารให้ก่อน

ใช้ใบแกจ้งหนีข้องบริษัทฯ เป็นหลักฐานการจ่าย

(2) กรณีจ่ายเงนิสด ใช้กับหลักฐาน

- ใบเสร็จรับเงนิ

- บัตรโดยสารเคร่ืองบนิ   



(3) กรณีซือ้ E-Ticket
ใช้ใบรับเงนิที่แกสดงรายละเอียดการเดนิทาง Itinerarg Receipt 
ซึ่งมี
- รายชื่อสายการบนิ วันที่ออก ชื่อ-ช่ือสกุลผู้เดนิทาง
(ต้นทาง-ปลายทาง)

- เลขที่เที่ยวบนิ วัน เวลาที่เดนิทาง
- จ านวนเงนิค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมอื่น
- จ านวนเงนิรวม



กรณีเบกิค่าธรรมเนียมต่างๆ (ต้องเป็นราชการเท่านัน้ที่เบกิได้)
- ส าเนาใบขออนุมัตใิห้ใช้รถส่วนกลาง (รับรองส าเนา)

- ใบเสร็จค่าผ่านทาง

- กรณีจ่ายเงนิที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงนิได้ ให้ผู้จ่ายเงนิใช้ใบรับรอง
แกทนใบเสร็จรับเงนิ หรือแกบบ บก.111 โดยให้บันทกึชีแ้กจงเหตุผลที่ไม่
อาจเรียกใบเสร็จรับเงนิได้ เพื่อประกอบการอนุมัติ

- ส าเนาการขออนุมัตยิืม , ส าเนาสัญญาการยืมเงนิ  2 ฉบับ



กรณีเดนิทางไปราชการต่างประเทศ
- ขออนุมัตเิบกิจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ต้องใช้ใบเสร็จรับเงนิประกอบการ
เบกิจ่ายแกละแกปลภาษาไทย ก ากับไว้

- ใบเสร็จรับเงนิต้องมีรายละเอียดตามที่กระทรวงการคลังก าหนด ได้แกก่
* ช่ือ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับ
* วัน เดอืน ปี ที่รับเงนิ
* รายงานแกสดงการรับเงนิระบุว่าเป็นค่าอะไร
* จ านวนทัง้ตวัเลข แกละตวัอักษร
* ลายมือช่ือของผู้รับเงนิ

- เอกสารอื่น ๆ ที่สนับสนุนการเดนิทางไปราชการ
- ลายมือช่ือ ว/ด/ป ผู้มีอ านาจอนุมัตใิห้เบกิจ่าย



การยืมเงนิไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/ ภายในประเทศ แกละต่างประเทศ

เงื่อนไข 1. ส่วนราชการ เป็นผู้จัดประชุม

2. ผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน/ลงทะเบียน เป็นผู้ยืม

เอกสารที่ส าคัญ

- บันทกึขออนุมัตโิครงการจัดประชุม อบรม สัมมนา ดูงานต่อหวัหน้า        

ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

- บันทกึขออนุมัตยิืมเงนิ ผ่านสายบังคับบัญชา

- สัญญาเงนิยืม 2 ฉบับ (แกบบ 8500) หรือตามแกบบที่กรมบัญชีกลาง 

ลงลายมือช่ือผู้ยืม แกละวัน เดือน ปี

- ประมาณการค่าใช้จ่าย



(ต่อ) 

• บันทกึขออนุมัตเิดนิทางไปจัดแกละเข้ารับการอบรม สัมมนา 
(แกนบส าเนาโครงการ/กจิกรรม เช่น อบรม ดงูาน)

• ลายมือช่ือผู้มีอ านาจอนุมัตยิืมเงนิได้

• หนังสือเชิญวิทยากร

• หนังสือเชิญแกขกผู้มีเกียรต ิผู้สังเกตการณ์ กรณีที่ต้องเบกิจ่าย
ค่าใช้จ่าย

• ก าหนดการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แกต่ละวัน 
(เพื่อประกอบการเบกิค่าใช้จ่าย)



(ต่อ)   ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

• ค่าเช่ารถยนต์ ค่าน า้มันเชือ้เพลิง ค่าเช่าห้องประชุม ค่าวัสดุ
แกละอื่น ๆ 

• ให้ท าเร่ืองขออนุมัต ิจัดหาพสัดุ จากงานพัสดุ โดยแกนบ
ส าเนาการขออนุมัตโิครงการพร้อมเอกสารการยืมเงนิ

• ถ้าเกนิ 5,000 บาท ขึน้ไป ไม่สามารถยืมเงนิได้ต้องจ่ายผ่าน
ระบบ GFMIS 

• ถ้าไม่สามารถจ่ายผ่าน GFMIS ได้ให้ท าบันทกึรับรองเหตุผล
ผ่านผู้บังคับบัญชา



• ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่าที่พกั ไม่ต้องท าเร่ืองขออนุมัติ
จัดซือ้จัดจ้าง จากงานพสัดุ  เพราะได้รับยกเว้นจาก
กระทรวงการคลัง ตามหนังสือที่ นร.(กวพ.) 1204/ว.266
ลว.11 มกราคม 2539

• ส าเนาค่ารับรองการเบกิค่าเคร่ืองแกต่งตัว (กรณีเดนิทาง
ไปต่างประเทศ)

• เอกสารหลักฐานที่เป็นภาษาต่างประเทศให้แกปลเป็น
ภาษาไทยทุกฉบับ (ให้แกปลทุกแกผน)



(ต่อ)  การเบกิค่าอาหารเย็น แกละรายการอ่ืน ๆ 

• การขออนุมัตโิครงการ กรณีจัดอบรม/ดูงาน มีการจัด
อาหารเยน็ที่พัก ค่าชดเชยน า้มันเชือ้เพลิง ให้กับวิทยากร
หรืออ่ืนๆ ที่ไม่ได้จัดให้ผู้เข้ารับการอบรม ให้ขออนุมัติ
ในตัวโครงการ หรือแกสดงรายละเอียดทัง้หมด โดยไม่ต้อง
ขออนุมัตอิีกครัง้



เอกสารประกอบการบรรยาย

ความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เกีย่วกบังานพสัดุ (การจดัซ้ือ จัดจ้าง )

โดย
อาจารย์เฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธ์ิ

วทิยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ด าเนินการโดย : ศูนย์ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรเพ่ือสังคม
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ความเป็นมา
1. พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 ม.8 เกณฑ์การพิจารณา

- หน่วยงานของรัฐท่ีได้รับความเสียหาย (ถกูละเมิด) มีสิทธิเรียกร้องจากเจ้าหน้าท่ี

- ปฏิบตัิหน้าท่ีได้กระท าด้วยความจงใจ หรือ ประมาทเลนิเลอ่ อยา่งร้ายแรง

- ค านงึถงึระดบัความร้ายแรงแหง่การกระท า และความเป็นธรรม

- ความผิดหรือความบกพร่องหรือระบบการด าเนินงานของรัฐ

ความรับผดิทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เกีย่วกบังานพสัดุ (การจัดซ้ือ จัดจ้าง )
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2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเ ก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 พิจารณา

1. การปฏิบติัหนา้ท่ี
2. ไม่ใช่การปฏิบติัหนา้ท่ี
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เม่ือเกดิความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่

กรณีตัวอย่าง
1. ทรัพย์สินของรัฐ (ในความรับผิดชอบ) เสียหาย

2. ขบัรถราชการ (ขณะปฏิบตัิหน้าที่) ชนบ้านพกัประชาชน

3. ควบคุมคลังพัสดุไม่รัดกุม ท าให้พัสดุสูญหาย หรือ
เสื่อมสภาพ
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เม่ือมีความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่

หน่วยงานของรัฐรับภาระชดใช้คา่เสียหายไปก่อน (เจ้าหน้าท่ีจะต้อง
รับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายเพียงใด ให้ไปไลเ่บีย้ต่อในภายหลงั)

หลกัการพิจารณา (ผ่านกระบวนการสอบข้อเท็จจริงเสมอ)
1. จะเรียกเอาแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเฉพาะกรณีความเสียหายนัน้

เกิดขึน้ โดยจงใจ หรือประมาทเลินเลอ่อยา่งร้ายแรง เทา่นัน้

2. การชดใช้ของเจ้าหน้าท่ีสามารถผอ่นช าระคา่สนิไหมทดแทน
โดยค านงึถงึรายได้ และฐานะครอบครัว
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เม่ือเกดิความเสียหายทีไ่ม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องถกูฟ้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เป็นการสว่นตวั โดยไม่เก่ียวกบัราชการ
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3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ

ข้อ 10 สรุปวา่ ผู้ มีอ านาจหรือหน้าท่ี หรือผู้หนึง่ผู้ใดกระท าการใดโดย

1. จงใจหรือประมาทเลนิเลอ่ไมป่ฏิบตัิตามระเบียบนี ้

2. กระท าการโดยมีเจตนาทจุริต

3. กระท าการโดยปราศจากอ านาจ

4. กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าท่ี

5 .  มี พฤติ ก า ร ณ์ เ อื อ้ อ า น วย ใ ห้ มี ก า รขัด ข วา งกา รแข่ ง ขัน ร าคา
อยา่งเป็นธรรม

“ ถือว่ากระท าผิดวนัิย ”
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สาเหตุแห่งความผดิ 5 ประการ ให้ถือว่า กระท าผดิวนัิย ภายใต้
หลกัเกณฑ์

ก  เจตนาทจุริต หรือเป็นเหตใุห้ราชการเสียหายอยา่งร้ายแรง ให้ลงโทษอยา่งต ่าปลด
ออกจากราชการ

ข กระท าให้ทางราชการเสียหายไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอยา่งต ่าตดัเงินเดือน

ค กระท าไมเ่ป็นเหตใุห้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทณัฑ์ หรือวา่กล่าวตดั
เตือน เป็นลายลกัษณ์อกัษร

การลงโทษตาม (ก) หรือ (ข) ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้กระท าผิด หลดุพ้นจากความรับผิด
ในทางแพง่ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้องกบัความรับผิด
ทางอาญา (ถ้ามี)
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แนวทางของกระทรวงการคลงั

- หนงัสือดว่นท่ีสดุ ท่ี กค 0406.2/ว.22 ลว.25 ก.ย. 2550 เร่ือง แนวทาง
การก าหนดสดัสว่นความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีโดยได้แบง่ตามลกัษณะ
ความเสียหาย เฉพาะงานพสัดุ

1) วิธีการจัดซือ้/จัดจ้างไม่ถูกต้องแกยก 3 กรณี
กรณีท่ี 1 กรณีผ่านเจ้าหน้าท่ีพสัดุ

- กรรมการพิจารณา สดัสว่น 60%
- ฝ่ายพสัดุ สดัสว่น 20%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้ผ่านงาน สดัสว่น 10%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้อนมุตัิ สดัสว่น 10%
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กรณีที่ 2 กรณีไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พสัดุ

- กรรมการพิจารณาผล สดัสว่น 60%

- ผู้บงัคบับญัชา ผู้ผ่านงาน สดัสว่น 20%

- ผู้บงัคบับญัชา ผู้อนมุตัิ สดัสว่น 20%
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กรณีที่ 3 กรณีไมผ่่านเจ้าหน้าที่พสัดุ

- กรรมการพิจารณาผล สดัสว่น 60%

- ผู้บงัคบับญัชา ผู้อนมุตัิ สดัสว่น 40%
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2) ก าหนดราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง 3 กรณี
กรณีที่ 1 กรณีผ่านเจ้าหน้าที่พสัดุ

- กรรมการก าหนดราคากลาง สดัสว่น 70%

- ฝ่ายพสัดุ สดัสว่น 15%

- ผู้บงัคบับญัชา ผู้ผ่านงาน สดัสว่น 10%

- ผู้บงัคบับญัชา ผู้อนมุตัิ สดัสว่น 5%
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กรณีที่ 2 กรณีไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พสัดุ

- กรรมการก าหนดราคากลาง สดัสว่น 70%

- ผู้บงัคบับญัชา ผู้ผ่านงาน สดัสว่น 20%

- ผู้บงัคบับญัชา ผู้อนมุตัิ สดัสว่น 10%
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กรณีที่ 3 กรณีไม่ผ่านเจ้าหน้าที่พสัด ุ/ ผู้บงัคบับญัชาผู้ผ่านงาน

- กรรมการก าหนดราคากลาง สดัสว่น 70%

- ผู้บงัคบับญัชา ผู้อนมุตัิ สดัสว่น 30%
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3) ค านวณปริมาณงาน (BOQ) ผิดพลาด

คณะกรรมการก าหนดราคากลาง สดัสว่น 100%
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4) ไม่คัดเลือกผู้เสนอราคาต ่าสุด ที่ มีคุณสมบัติถูกต้อง
เงื่อนไข

4.1 วิธีสอบราคา
- กรรมการเปิดซอง สดัสว่น 60%
- ฝ่ายพสัดุ สดัสว่น 15%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้ผ่านงาน สดัสว่น 15%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้อนมุตัิ สดัสว่น 10%
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4.2 วิธีประกวด

- กรรมการพิจารณา สดัสว่น 60%
- ฝ่ายพสัดุ สดัสว่น 15%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้ผ่านงาน สดัสว่น 15%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้อนมุตัิ สดัสว่น 10%

4.1 และ 4.2  กรณีเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชา ผูผ้า่นงาน มีบันทึกทกัท้วง
แลว้ แต่ผู้อนุมตัสิั่งการใหผู้อ้นุมติัรับผิด 40% เจา้หนา้ท่ีพสัดุ ผูบ้งัคบับญัชาผา่นงานไม่
ตอ้งรับผดิ
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5) ตรวจการจ้างไม่เป็นไปตามแกบบรูปรายการ  2 กรณี

5.1 กรณีประจกัษ์ชดัว่าผู้บงัคบับญัชามีเหตผุลน่าเช่ือวา่ควรได้รู้ถึง
การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ

- กรรมการตรวจการจ้าง สดัสว่น 30%
- ผู้ควบคมุงาน สดัสว่น 50%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้ผ่านงาน สดัสว่น 10%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้อนมุตัิ สดัสว่น 10%
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5.2 ผู้บังคับบัญชาไม่น่าจะรู้ว่าการตรวจรับไม่เ ป็นไปตาม
แบบรูปราชการ

- กรรมการตรวจการจ้าง สดัสว่น 40%
- ผู้ควบคมุงาน สดัสว่น 60%
- ผู้บงัคบับญัชา ไมต้่องรับผิด
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6)ตรวจรับการส่งของไม่ตรงตามสัญญา  2 กรณี

6.1 กรณีประจกัษ์ชดัว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายพสัด ุ/ ผู้บงัคบับญัชามีเหตุ
น่าเช่ือวา่ควรได้รู้ถงึการสง่ของไม่ตรงตามสญัญา

- กรรมการตรวจรับ สดัสว่น 60%
- ฝ่ายพสัดุ สดัสว่น 20%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้ผ่านงาน สดัสว่น 10%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้อนมุตัิ สดัสว่น 10%
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6.2 กรณีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัสดุ / ผู้ บังคับบัญชา ไม่น่าจะรู้ว่า
การสง่ของไมต่รงตามสญัญา

- กรรมการตรวจรับ สดัสว่น 40%
- ฝ่ายพสัดุ สดัสว่น 60%
- ผู้บงัคบับญัชา ไมต้่องรับผิด
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7)ไม่เรียก ค่าปรับ กรณีส่งมอบงาน / ของล่าช้า  2 กรณี

7.1 กรณีประจักษ์ชัดว่า เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ผู้ บังคับบัญชา มี เหตุน่าเช่ือว่า
ควรรู้ถงึการสง่มอบงาน / ของล้าช้า

- กรรมการตรวจรับการจ้าง/ตรวจรับของ   สดัสว่น 60%
- ฝ่ายพสัดุ สดัสว่น 10%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้ผา่นงาน สดัสว่น 10%
- ผู้บงัคบับญัชา ผู้อนมุตัิ สดัสว่น 10%
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7.2 กรณีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัสดุ/ผู้ บังคับบัญชา ไม่อาจทราบ
ข้อเท็จจริงได้วา่มีการสง่มอบงาน/ของลา่ช้า

- กรรมการตรวจรับ สดัสว่น 100%
- ฝ่ายพสัดุ ไมต้่องรับผิด

- ผู้บงัคบับญัชา ไมต้่องรับผิด



ขอบคุณคะ
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