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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญ  

กองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสวนงานกลางในการดําเนินการเบิกจายคาใชจายตางๆ ท่ีเกิด

จากการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรอง

ผลงาน เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนจากสวนงานของมหาวิทยาลัยท่ีไดขอแตงตั้งบุคลากรในสวนงานใหไดรับตําแหนงสูงข้ึน โดยมีกอง

ทรัพยากรบุคคลเปนสวนงานในการรวบรวมเอกสารเพ่ือขอเบิกจาย นําสงงานบัญชีเพ่ือดําเนินการเบิกจาย 

คาใชจายดังกลาวซ่ึงเปนคาใชจายของสวนงานภายในมหาวิทยาลัย และเพ่ือเปนการลดข้ันตอน ระยะเวลา

ในการดําเนินงาน งานบัญชีจึงตองดําเนินการเบิกจายแทนสวนงาน ในลักษณะเงินยืมจายแทนสวนงาน 

และดําเนินการเรียกคืนคาใชจายดังกลาว ในการปฏิบัติงานนั้นเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานบัญชี ตองมีทักษะ 

รอบรู หากเจาหนาท่ีขาดความรูความสามารถ ความเขาใจในระเบียบ หรือประกาศ ก็จะทําใหเกิด

ขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินท่ีไมเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และหนังสือเวียน ท่ีทาง

มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้นการจัดทําคูมือปฏิบัติงานการเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี

ประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรองผลงาน เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาปญหาและแนวทางในการปองกันไมใหเกิด

ขอผิดพลาด และไมใหเกิดความลาชาในการเบิกจาย  

ดังนั้นการจัดทําคูมือปฏิบัติงานในครั้งนี้จึงมีเปาหมายเพ่ือเปนเครื่องมือชวยในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรและเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ รวมถึงผูเก่ียวของในการดําเนินการเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือ

ทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรองผลงาน เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคูมือฉบับนี้ไดนําประสบการณจากการทํางานการเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิ

เพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรอง ผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา  คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้จะเปนประโยชนเพ่ือ 

ศึกษาบูรณาการความรูท่ีไดรับกับการปฏิบัติงานจริง เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีกอใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง  
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1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเขาใจข้ันตอน การเบิกจายมากยิ่งข้ึน 

1.2.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการท่ี

กําหนดไว ลดขอผิดพลาด ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีไมเปนระบบหรือตองใชเวลาในการหาทางเลือกเพ่ือ

ตัดสินใจ  

1.2.3 เพ่ือใหหนวยงานมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนอยางเปนลายลักษณอักษร  

 

1.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

1.3.1 ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเขาใจข้ันตอน การเบิกจายมากยิ่งข้ึน 

1.3.2 ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดไว

เพ่ือลดขอผิดพลาด และระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีไมเปนระบบ 

1.3.3 หนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษร  

 

1.4 ขอบเขตของการจัดทําคูมือ  

คูมือปฏิบัติงานฉบับนี้ เปนภาพรวมของการเบิก-จายคาใชจายท่ีเก่ียวกับผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทํา

หนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรองผลงาน เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงครอบคลุมข้ันตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกใหถูกตองตามระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศ กอนขออนุมัติผูมีอํานาจลงนามเพ่ือเบิกจาย การบันทึกบัญชีเบิกจาย ใหแกผูมีสิทธิรับ

เงินภายในกําหนด และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเรียกคืนคาใชจายดังกลาวฯ ใหกับมหาวิทยาลัย  

 

1.5 คําจํากัดความเบ้ืองตน 

• มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 

• คูมือปฏิบัติงาน หมายถึง แผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของ

กระบวนการ ระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดตางๆ ของกระบวนการ สามารถปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน และเพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิง 

ไมใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน  

• หลักฐานการจาย หมายถึง หลักฐานท่ีแสดงวาไดมีการจายเงินใหแกผูมีสิทธิ 

รับเงิน หรือเจาหนี้ตามขอผูกพันโดยถูกตองแลว 

• พนักงานมหาวิทยาลัย หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนท่ีจางจาก

งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) และพนักงาน

วิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานเต็มเวลา  
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• ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูท่ีไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการประเมิน เพ่ือทําหนาท่ี

พิจารณาและกลั่นกรองเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน คณะกรรมการพิจารณา

ตําแหนงทางวิชาการใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทาง

วิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ 

• ตําแหนงสูงข้ึน หมายถึง ตําแหนงท่ีสูงกวาระดับตําแหนงท่ีผูเสนอขอตําแหนงสูงข้ึน

ครองอยู ไดแก ตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ ผูชํานาญการ

พิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ  

• คาตอบแทน หมายถึง คาตอบแทนแกผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการ

พิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงาน

ทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผูเสนอขอตําแหนงทาง

วิชาการและคณะกรรมการประเมินเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาและกลั่นกรองเพ่ือแตงต้ัง

บุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

• คาเบ้ียประชุม หมายถึง คาเบี้ยประชุมแก ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ 

ผูชวยเลขานุการ ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ  

• คาใชจาย หมายถึง คาเดินทาง คาท่ีพัก คาธรรมเนียมธนาคาร คาใชจายในการประชุม

ทางไกล (Teleconference) 

• ผลงาน หมายถึง ผลงานท่ีสรางสรรค ทํา หรือพัฒนาจากการทํางานประจํา หรืองานใน

หนาท่ีความรับผิดชอบ ไดแก งานวิจัย งานวิเคราะห สังเคราะห คูมือปฏิบัติงาน หรือ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

• ก.บ.ค. หมายถึง คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 

• คณะกรรมการประเมิน หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งจาก ก.บ.ค. ใหทําหนาท่ี

พิจารณาและกลั่นกรองเพ่ือแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนให มี

ความกาวหนาในตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ  ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญ

พิเศษ  

• สวนงาน หมายถึง สวนงานท่ีจัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงออกตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 และหมายความรวมถึงสวนงานภายใน

ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

• ผูขอแตงตั้ ง หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุนและพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ชื่อสวนงาน) ผูขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ 

ผูชํานาญการพิเศษ  ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ 
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บทที่ 2 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

2.1 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

กองคลังสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการใหบริการดาน

การคลัง ซ่ึงครอบคลุมถึงการบริหารเงินงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอก

งบประมาณของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวย 

• การขออนุมัติเงินประจํางวด 

• การควบคุมการบริหารเงินงบประมาณ 

• ควบคุมเงินนอกงบประมาณ 

• ควบคุมการรับ-จาย เงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอกงบประมาณ 

• ควบคุมการกอหนี้ผูกพัน และการทําฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอก

งบประมาณ 

• ควบคุมการจัดทําทะเบียนบัญชี และรายงานการเงินตางๆ ท้ังเงินงบประมาณแผนดิน 

และเงินนอกงบประมาณ 

• จัดทํางบการเงินประจําเดือน ใบสําคัญรับเงิน จายเงินงบประมาณแผนดิน และเงินนอก

งบประมาณ 

• จัดเก็บรักษาตัวหลักทรัพย ตราสารและเอกสารทางการเงิน 

• ควบคุมดําเนินการเก่ียวกับพัสดุของมหาวิทยาลัย 

ภารกิจและหนาท่ีความรับผิดชอบดังกลาว ดําเนินการภายใต 5 หนวยงานดังนี้ 

1. งานบริหารงบประมาณ 

2. งานบริหารพัสดุ  

3. งานการเงิน  

4. งานบัญชี  

5. งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ  
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2.2 ลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

ช่ือตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนท่ีตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของดานการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ี

ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานท่ัวไป  

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี และการใหบริการดานการคลัง โดยปฏิบัติหนาท่ีอยางใด 

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจายในหมวดตาง ๆ ตรวจสอบ

ความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานการเงิน รายจายตาม

งบประมาณประจําเดือน จัดทําประมาณการรายได-รายจายประจําป พรอมท้ังจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

ดําเนินการเก่ียวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประเมินผลและติดตามผลการ

ใชจายเงินงบประมาณรายจาย และจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

 

ลักษณะงานท่ีปฏบัิติ 

การปฏิบัติงานของผูจัดทํามีลักษณะงานและบทบาทหนาท่ีดังนี้ 

  1. ตรวจสอบเอกสารท่ีหนวยงานตาง ๆ สงเรื่องเพ่ือขออนุมัติหลักการและขออนุมัติเบิกจาย 

 ใหเปนไปตาม คําสั่ง ประกาศ และกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวของ  

 2. เม่ือตรวจสอบเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวนแลว กองคลังเสนอเรื่องขออนุมัติหลักการ  

และขออนุมัติเบิกจาย  

3. ตรวจสอบควบถูกตองครบถวนของเอกสารของเรื่องท่ีขออนุมัติเบิกจายกอนบันทึกรายการ 

เบิกจายในระบบ MUERP 

4. บันทึกรายการเบิกจาย และจัดทําฎีกาในระบบ MUERP 

5. บันทึกตัดโอนรายได คาใชจายระหวางสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 

6. ตรวจสอบเอกสารนักศึกษาขอคืนเงินคาหนวยกิต/คาธรรมเนียมท่ีขอรับบริการหนาเคานเตอร 

7. จัดเก็บฎีกาและเอกสารท่ีเบิกจายเรียบรอยแลว แยกตามปงบประมาณ 

8. ใหบริการขอมูลเบื้องตนท่ีเก่ียวของกับงาน เพ่ือใหผูรับบริการไดขอมูลท่ีถูกตอง 

9. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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2.3 โครงสรางการบริหารงานกองคลัง 

 

 

การบริหารงานภายในกองคลัง 

มีรองอธิการบดีฝายการคลังเปนผูกํากับดูแล และมีผูอํานวยการกองคลังเปนผูบริหารสูงสุด โดยมี

การแบงงานและความรับผิดชอบของกองคลัง ออกเปน 5 หนวยงาน โดยมีหัวหนาแตละหนวยงานเปนผู

ดูแล ไดแก  

1. หัวหนางานบริหารงบประมาณ มีหนาท่ีกํากับดูแลงานบริหารงบประมาณ  

2. หัวหนางานการเงิน มีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยการเงินรับ หนวยการเงินจาย หนวยฎีกาเบิกจาย 

และหนวยบําเหน็จบํานาญ  

3. หัวหนางานบัญชี มีหนาท่ีกํากับดูแลงานบัญชี 

4. หัวหนางานบริหารพัสดุ มีหนาท่ีกํากับดูแลงานบริหารพัสดุ  

5. หัวหนางานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ มีหนาท่ีกํากับดูแลงานบัญชีบริหารและการพัฒนา

ระบบของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 



คูมือปฏิบัติงาน การเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กล่ันกรองผลงาน  

เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล                                               7  

 

2.4 โครงสรางการบริหารงานบัญชี 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ตรวจสอบเอกสารท่ี
หนวยงานสงเร่ืองเพ่ือ 
ขออนุมัติหลักการและ
ขออนุมั ติ เบิกจ ายให
เป น ไป ต า ม  คํ า สั่ ง 
ป ร ะ ก า ศ  แ ล ะ
กฎระเบียบ ท่ีเกี่ยวของ  
 

ตรวสอบเอกสารอนุมัติ
ขอเบิกจาย และบันทึก
บั ญ ชี จ า ย ใน ระ บ บ 
MUERP ร ว บ ร ว ม
สํ า เน า เอ ก ส า ร ข อ
เบิกจาย เรียกเก็บเงิน
คืนมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัตงิาน 

 

3.1 หลักเกณฑในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานตองเปนผูรอบรูในงานท่ีปฏิบัติ ท้ังวิธีการปฏิบัติงาน กฎหมาย 

ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ ตองศึกษา ปฏิบัติใหคําปรึกษา แนะนําตรวจสอบ 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/

กลั่นกรองผลงาน เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนาท่ี

หลักในการปฏบิัติงานดังนี้ 

3.1.1 ตรวจสอบเอกสารเพ่ือขออนุมัติเบิกจายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/

พิจารณา/กลั่นกรองผลงาน เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.1.2 การบันทึกบัญชีเบิกจายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรอง

ผลงาน เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล แทนสวนงาน 

3.1.3 การเรียกเก็บเงินคืนมหาวิทยาลัย 

 

3.1.1 ตรวจสอบเอกสารเพ่ือขออนุมัติเบิกจายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/

พิจารณ า/ก ล่ันกรองผลงาน  เพ่ื อความก าวหน าในสายงานของบุคลากรสายสนั บสนุ น 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ระเบียบ/ประกาศท่ีเกี่ยวของในการปฏบัิติงาน มีดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน 

การจายเงิน และการควบคุมดูแลการจายเงิน พ.ศ. 2551 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับเงินการเก็บรักษาเงิน การเบิก 

เงินและการควบคุมการจายเงิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2563 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทน คาใชสอย 

และคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการประเมินเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาและกลั่นกรองเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารง

ตําแหนงสูงข้ึนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานท่ีแสดงความเปนผูชํานาญงาน  

ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2556 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทน และการใช

จายเงินเก่ียวกับการประชุมพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
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5. หนังสือ อว78.012/งป0007 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2563 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการผูกพัน

งบประมาณและขออนุมัติเบิกจายเงินแทนสวนงาน 

    ผูมีสิทธิเบิก 

ผูท่ีมีสิทธิเบิกคาใชจายในการประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรอง ผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงาน 

ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. บุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปนผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูอานและประเมินผลงานท่ีแสดง 

ความเปนผูเชี่ยวชาญและจริยธรรมและจรรยาบรรณของผลงาน 

2. ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทาง 

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

3. ผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

     

 หลักเกณฑการจาย 

- จายตามท่ีไดปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่ง 

- อัตราการจายตามประกาศท่ีเก่ียวของ 

      

หลักเกณฑและวิธีการเบิกคาใชจาย 

1. หลักเกณฑการเบิกจายคาตอบแทนและคาเบี้ยประชุมของผูทรงคุณวุฒิ ตามประกาศ  

มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทน และการใชจายเงินเก่ียวกับการ

ประชุมพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ และประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.1 หลักเณฑและอัตราการจายคาตอบแทน 

ใหจายเงินคาตอบแทนแกผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับแตงต้ังโดยคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทาง

วิชาการใหเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการของผูเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ตอผูเสนอขอ 1 คน ดังนี้ 

• ศาสตราจารย ไดรับเงินเดือนข้ันสูง ศาสตราจารย  ในอัตราคนละ 7,000 บาท 

     ศาสตราจารยพิเศษ นักวิจัย ระดับ 4 และผูเสนอขอเทียบตําแหนงศาสตราจารย   

• ศาสตราจารยคลินิก      ในอัตราคนละ 2,000 บาท 

• รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ    ในอัตราคนละ 5,000 บาท 

     นักวิจัย ระดับ 3 และผูเสนอขอเทียบตําแหนงรองศาสตราจารย 
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• ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ    ในอัตราคนละ 3,000 บาท 

                นักวิจัย ระดับ 2 และผูเสนอขอเทียบตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

  1.2 หลักเกณฑและอัตราการจายคาเบี้ยประชุม 

ใหจายคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ 

 และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการท่ีเขารวมประชุมตอผูเสนอ 1 คน 

• ประธานกรรมการ       ในอัตราคนละ 1,250 บาท 

• กรรมการ               ในอัตราคนละ 1,000 บาท 

• เลขานุการ           ในอัตราคนละ   300 บาท 

กรณีไมมีการประชุม ใหจายเงินคาตอบแทนแกประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาผลการ

ประเมินของกรรมการผูทรงคุณวุฒิในอัตรา 1,250 บาท 

1.3 ใหจายคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการท่ีเขารวมประชุมตาม

กําหนดการประชุม ตอการประชุม 1 ครั้ง 

• ประธานกรรมการ         ในอัตราคนละ 3,000 บาท 

• กรรมการ       ในอัตราคนละ 2,000 บาท 

• เลขานุการ       ในอัตราคนละ 1,500 บาท 

• ผูชวยเลขานุการ       ในอัตราคนละ   500 บาท 

1.4 ใหจายคาเบี้ยประชุมแกคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการท่ี

เขารวมประชุมตามกําหนดการประชุม ตอการประชุม 1 ครั้ง 

• ประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ    ในอัตราคนละ 1,000 บาท 

• ผูชวยเลขานุการ       ในอัตราคนละ   300 บาท 

1.5 หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะ 

• กรณีนอกเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใหจายตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงตาม

ประเภทพาหนะท่ีใชเดินทาง ท้ังนี้ไมเกินอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง 

• กรณีจําเปนตองเดินทางโดยรถแท็กซ่ีจากสนามบิน ใหจายคาเดินทางไปกลับในอัตรา

เท่ียวละ 600 บาท 

• กรณีเดินทางโดยรถยนตสวนตัว ใหจายเงินชดเชยคาน้ํามันรถยนต ตามอัตราท่ีกําหนดไว

ในระเบียบกระทรวงการคลัง 

• กรณีเดินทางโดยรถแท็กซ่ีในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ใหจายคาเดินทางไป

กลับในอัตราเหมาจาย 600 บาทตอการประชุม 1 ครั้ง 
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1.6 กรณีผูทรงคุณวุฒิท่ีเขารวมประชุมตองพักคางคืน ใหจายคาท่ีพักตามท่ีจายจริง ท้ังนี้ไม 

เกินอัตราท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง 

1.7 กรณีมีการประชุมโดยระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ใหจายตามคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนจริง 

1.8 กรณีคาธรรมเนียมการโอนเงินคาตอบแทนเพ่ือเขาบัญชีกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหจายตาม

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

1.9 คาใชจายท่ีเกิดจากการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการและ

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ เชน คาหองประชุม คาโสตทัศนูปกรณ ฯลฯ ใหจายตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

 

2. หลักเกณฑและอัตราการจายคาตอบแทน ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ

และอัตราการจายเงินคาตอบแทน คาใชสอย และคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการประเมินเพ่ือทําหนาท่ี

พิจารณาและกลั่นกรองเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี

ประเมินผลงานท่ีแสดงความเปนผูชํานาญงาน ผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการ ผูชํานาญการพิเศษ 

ผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ. 2556 

2.1 หลักเกณฑและอัตราการเบิกคาตอบแทน 

ใหจายเงินคาตอบแทนแกผูทรงคุณวุฒิท่ีไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการประเมินเพ่ือทําหนาท่ี 

พิจารณาและกลั่นกรองเพ่ือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ใหเปนกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผล

งานตอผูขอแตงตั้ง 1 คน ดังนี้ 

• ตําแหนงผูชํานาญงาน ผูชํานาญการ     2,000 บาท 

• ตําแหนงผูชํานาญงานพิเศษ ผูชํานาญการพิเศษ    3,000 บาท 

• ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ       4,000 บาท 

• ตําแหนงผูเชี่ยวชาญพิเศษ       5,000 บาท 

2.2 หลักเกณฑและอัตราการเบิกคาเบี้ยประชุม 

ใหจายคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานของผูขอแตงตั้ง 

ใหดํารงตําแหนงผูเชี่ยวชาญ และผูเชี่ยวชาญพิเศษ ท่ีเขารวมประชุม ตอผูขอแตงตั้ง 1 คน ดังนี้ 

• ประธานกรรมการ     ในอัตรา  1,250 บาท 

• กรรมการ      ในอัตราคนละ   1,000 บาท 

• เลขานุการ      ในอัตราคนละ    300 บาท 
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2.3 ใหจายคาเบี้ยประชุมแกคณะกรรมการประเมินเพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองเพ่ือแตงตั้ง 

บุคคลใหดํารงตําแหนงสูงข้ึนท่ีเขารวมการประชุมตามกําหนดการประชุมเปนรายครั้ง ตอการประชุม 1  

ครั้ง ดังนี้ 

• ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ          ในอัตราคนละ 500 บาท 

• ผูชวยเลขานุการ              ในอัตราคนละ 300 บาท 

2.4 หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะ 

• กรณีอยูนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหจายตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง

ตามประเภทพาหนะท่ีใช เดินทาง ท้ังนี้  ไม เกินอัตราท่ี กําหนดไวในระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

• กรณีจําเปนตองเดินทางโดยรถแท็กซ่ีจากสนามบิน ใหจายคาเดินทางไป-กลับใน

อัตราเท่ียวละ 600 บาท 

• กรณีเดินทางโดยรถยนตสวนตัว ใหจายเงินชดเชยคาน้ํามันรถยนต ตามอัตราท่ี

กําหนดไวในระเบียบกระทรวงการคลัง           

• กรณีอยูนอกเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดินทางโดยรถแท็กซ่ี ใหจายคา

เดินทางไป-กลับในอัตราเหมาจาย 600 บาทตอการประชุม 1 ครั้ง 

2.5 กรณีมีความจําเปนตองพักคางคืนใหจายคาท่ีพักตามท่ีจายจริง ท้ังนี้ไมเกินอัตราท่ีกําหนดไว

ในระเบียบกระทรวงการคลัง 

• กรณีมีการประชุมโดยระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ใหจายตาม

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

• กรณีคาธรรมเนียมการโอนเงินคาตอบแทนเพ่ือเขาบัญชีกรรมการผูทรงคุณวุฒิให

จายตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
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3.1.2 การบันทึกบัญชีคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กล่ันกรอง

ผลงาน เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล แทนสวนงาน 

หลักการบันทึกบัญชี 

หลักการบันทึกบัญชี หมายถึง การบันทึกบัญชีทางดานเดบิต หรือดานซายของบัญชีเพ่ือบันทึก

การเพ่ิมข้ึนหรือลดลง และการบันทึกบัญชีทางดานเครดิต หรือดานขวาของบัญชี เพ่ือบันทึกการเพ่ิมข้ึน

หรือลดลง โดยอยูบนหลักการแนวคิดทางการบัญชีสมการบัญชี และหลักการบัญชีคูอันจะนําไปสูผลการ 

วิเคราะหรายการคา และการบันทึกบัญชีทางดานเดบิต และดานเครดิตในท่ีสุด  

บัญชี (account) จึงเปนท่ีจดบันทึกรายการเพ่ิมข้ึน และลดลงของสินทรัพยหนี้สิน หรือสวนของ 

เจาของ โดยจําแนกเปน บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจาหนี้ บัญชีรายไดคาบริการ บัญชีเงินเดือน  

เปนตน  

 

แนวคิดทางการบัญชี (accounting concept)  

เปนหลักเกณฑข้ันพ้ืนฐานทางการบัญชีซ่ึงจะชวยในการเลือกรายการ และเหตุการณทางการบัญชี

ท่ีเกิดข้ึน การเรียนรู การวัดมูลคา ตลอดจนชวยในการเลือกวิธีการในการสรุปขอมูล และทํารายงาน

เสนอตอบุคคลท่ีสนใจในขอมูลนั้น โครงสรางของแนวคิดทางการบัญชีเกิดจากความสัมพันธระหวางวัตถุ

ประสงคและหลักเกณฑข้ันพ้ืนฐานท่ีนําไปสู การกําหนดมาตรฐานการบัญชีท่ีสอดคลองกัน ตลอดจน 

กําหนดเกณฑลักษณะหนาท่ีขอจํากัดของการบัญชีและการรายงานทางการเงิน 

แนวคิดทางการบัญชีท่ีสําคัญ ซ่ึงมีผลตอวิธีทางการบัญชีและการรายงานการเงิน ไดแก  

1. รายการเหตุการณและสภาพแวดลอมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย หนี้สิน และสวน 

ของเจาของซ่ึงเรียกวา รายการคา (business transaction)  

รายการ คือ เหตุการณภายนอกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับการโอนสิ่งท่ีมีมูลคา ระหวาง 

หนวยงาน 2 หนวยงานข้ึนไป เชน การซ้ือขายสินคาการลงทุน และการจายคาใชจาย เปนตน  

เหตุการณ  คือ การเกิดข้ึนของผลสืบเนื่องท่ีมีตอธุรกิจ ซ่ึงอาจเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนภายในธุรกิจ 

หรือภายนอกท่ีเก่ียวของกับรายการระหวางธุรกิจ หรือสิ่งแวดลอมหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนรวมกัน  

ท้ังภายใน และภายนอก เชน การใชทรัพยสิน การเปลี่ยนแปลงราคาสินคาการปรับปรุงเทคโนโลยีเปนตน  

ส่ิงแวดลอม คือ สภาพการณอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายๆอยางในประเภทเดียวกัน ซ่ึงเปนผล

มาจากเหตุการณหนึ่ง หรือเหตุการณตอเนื่องกันท่ีไมอาจทราบลวงหนา และกอใหเกิดสถานการณท่ีไมนา 

จะเกิด และไมอาจคาดคะเนกอนได เชน ลูกหนี้ลมละลาย รายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน  

2. การรับรูรายการ หมายถึง การรวมรายการเขาเปนสวนหนึ่งของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) 

และงบกําไรขาดทุน และเปนรายการท่ีเขาเกณฑการรับรูรายการตามเง่ือนไขท่ีมีความเปนไปไดคอนขาง 

แนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตของรายการจะเขาหรือจะออกจากกิจการ และรายการดังกลาว 

มีราคาทุน หรือมูลคาสามารถวัดไดอยางนาเชื่อถือ  
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3. การตั้งคางรับ คางจาย การตั้งพัก การแบงสรร และการตัดจําหนาย กิจการจะรับรูเหตุการณ 

สภาวะแวดลอมท่ีไมเฉพาะรายการรับ หรือจายเงินสดเทานั้น แตจะรับรูเหตุการณทางบัญชีเม่ือเกิดข้ึน  

4. การจับคูรายไดและคาใชจาย กิจการรบัรูรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง เพ่ือแสดงการ 

ดําเนินงานของกิจการในงวดหนึ่ง โดยไมคํานึงถึงตัวเงินสด  

เกณฑการจบัคูรายไดและคาใชจาย กําหนดใหกิจการรับรูรายไดพรอมคาใชจายท่ีเกิดข้ึน จาก 

รายการหรือเหตุการณทางการบัญชีเดียวกัน เชน การรับรูตนทุนขายและรายไดท่ีเกิดจากการขายสินคา 

 

3.1.3 การเรียกเก็บเงินคืนมหาวิทยาลัย 

การแจงหนี้และเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ ตองเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม เพ่ือท่ีจะไม

กอใหเกิดขอผิดพลาด เชน การเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ผิดราย อาจทําใหสูญเสียลูกคาในอนาคตได การแจง

หนี้และเรียกเก็บเงินท่ีมีประสิทธิภาพจะตองสามารถเรียกเก็บเงินเขากิจการไดอยางรวดเร็วตาม

กําหนดเวลา หลีกเลี่ยงกรณีหนี้สูญ ลูกหนี้อาจแบงออกเปนหลายประเภท เชน ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืนๆ 

ไดแก ลูกหนี้พนักงาน ลูกหนี้อันเกิดจากการฟองรอง เปนตน และกิจการอาจแบงไดหลายประเภท เชน 

กิจการขายบริการ กิจการซ้ือมาขายไป และกิจการผลิตสินคา 
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3.2 วิธีการปฏบัิติงาน  

3.2.1 การตรวจสอบเอกสารเพ่ือขออนุมัติเบิกจาย คาใชจายผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมิน/

พิจารณ า/ก ล่ันกรอง ผลงาน เพ่ื อความก าวหน าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุ น 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิธีการท่ีจะควบคุมและปองกันมิใหเกิดขอบกพรอง หรือขอผิดพลาดในการ

เบิกจาย การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจายจึงตองอยูในกรอบของการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง รวดเร็ว 

ทันตามกําหนดเวลา โดยอยูภายใตกฎ ระเบียบ และขอกําหนดท่ีเก่ียวของ มีวิธีปฏิบัติงานการตรวจสอบ 

ดังนี้ 

เอกสารประกอบการเบิกจาย วิธีการตรวจสอบ 

1. หนาอนุมัติเบิกคาใชจาย  เลขหนังสือ วัน เดือน ป พ.ศ. ตรงกับใบสรุป 

รายละเอียดผูทรงคุณวุฒิ 

 ชื่อ - สกุลและรายละเอียดของผูเสนอขอตําแหนง ตรง 

กับคําสั่งแตงตั้งท่ีเก่ียวของ 

 คาใชจายตาง ๆ ท่ีขอเบิกแตละรายการเปนจํานวนเงิน 

เทาใด เชน คาตอบแทน คาเบี้ยประชุม คาพาหนะ คาท่ีพัก  

 จํานวนผูทรงคุณวุฒิ และจํานวนเงินรวมท่ีตองจายใหกับ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 

2. หนังสือเชิญประชุม 

 

 เรียนผูทรงคุณวุฒิ/คณะกรรมการ/คณะอนุกรรม ตามท่ี 

ไดรับคําสั่งแตงตั้ง 

 กําหนดการประชุม รายละเอียดการประชุมตรงกับหนา 

อนุมัติเบิกจาย/ใบรายชื่อผูเขารวมประชุม 

 

3. ใบสรุปรายละเอียดผูทรงคุณวุฒิ  ชื่อ-สกุล ของผูขอตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ี 

อานผลงานของผูเสนอขอตําแหนง ตรงกับคําสั่งท่ีเก่ียวของ 

 ธนาคาร เลขท่ีบัญชี  สาขา และจํานวนเงินท่ีผูทรงคุณวุฒิ 

แตละทานไดรับ ตรวจสอบตรงกับหลักฐานท่ีผูทรงคุณวุฒิแนบมา 
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เอกสารประกอบการเบิกจาย วิธีการตรวจสอบ 

4. ใบรายชื่อผูเขารวมประชุม  หัวกระดาษรายละเอียดการประชุมระบุ 

ตรงกับหนาอนุมัติเบิกจายและหนังสือเชิญประชุม 

เชน เรื่องท่ีประชุม กําหนดการประชุม สถานท่ี

ประชุม 

 ลายมือชื่อผูเขารวมประชุมตรงกับลายมือ 

ชื่อผูรับคาเบี้ยประชุม 

 

5. ใบสําคัญรับเงิน  วัน เดือน ป ท่ีไดรับเงิน 

 ชื่อ – สกุล ผูทรงคุณวุฒิ 

 ท่ีอยูของผูทรงคุณวุฒิ 

 ชองรายการ/ระบุตําแหนงท่ีขอ,  

ชื่อผูขอตําแหนง 

 จํานวนเงิน ตัวเลข และตัวอักษร 

 ลงนามรับรอง ใชในการปฏิบัติงานจริง 

 ลงชื่อผูจายเงิน/ผูรับเงิน ลายมือชื่อตรงกับ 

ผูเขารวมประชุม 

 

6. หลักฐานท่ีผูทรงคุณวุฒิตองการใหโอนเงินเขา

บัญช ี

 สําเนาหนาสมุดบัญชี 

7. คําสั่งแตงตั้งท่ีเก่ียวของ        แนบมาดวยทุกครั้ง 

8. ประกาศท่ีเก่ียวของ        แนบมาดวยทุกครั้ง 

9. คําสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข/เพ่ิมเติม       (ถามี) 

10. สําเนาบัตรประชาชน ผูทรงคุณวุฒ ิ       (ถามี) 
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หลักฐานประกอบการเบิกคาใชจายผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กล่ันกรอง 

ผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

คาใชจายเกี่ยวกับผูทรงคุณวุฒิ หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1. คาตอบแทน/คาเบี้ยประชุม   ใบสําคัญรับเงิน 

 สําเนาหนาบัญชี/ขอมูลประวัติ ของ 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีตองการใหโอนเงินคาตอบแทน  

คาอานผลงาน 

 คําสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข/เพ่ิมเติม (ถามี) 

 

2. คาใชจายเดินทาง 

 คาตั๋วเครื่องบิน 

 

 คาแท็กซ่ี 

 เงินชด เชยค าเดิ นทาง (ค าน้ํ า มัน รถ

สวนตัว) 

 

 

 ใบเสร็จรับเงินคาตั๋วเครื่องบิน และ 

Boarding Pass 

 ใบสําคัญรับเงิน 

 ใบสําคัญรับเงิน และแผนท่ีแสดงการ 

เดิ นทางท่ี ต นทาง -ปลายทาง  แสดงจํ านวน

กิโลเมตรท่ีเดินทาง โดยใชเสนทางท่ีใกลท่ีสุด 

 

3. คาท่ีพัก  ใบเสร็จรับเงินและใบแจงรายการ (Folio)  

ของโรงแรมหรือท่ีพัก 

 

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน 

1. การซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน ใหซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินกับบริษัทสายการบิน หรือตัวแทน             

จําหนาย หรือผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียว หรือผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใหเบิกคาใชจายท่ีเปน

พาหนะรวมถึงคาสัมภาระ และคาธรรมเนียม หรือ คาบริการท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

ยกเวน  คาบริการเลือกท่ีนั่ง การบริการอาหารและเครื่องด่ืม  คาประกันชีวิตหรือคาประกันภัย

ภาคสมัครใจ ไมสามารถเบิกจายได  
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2. ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทางครบถวน  

- ระบุชื่อสายการบิน  

- วันท่ีออกเอกสาร  

- ชื่อ – นามสกุลผูเดินทาง  

- เสนทาง ตนทาง –ปลายทาง  

- เลขท่ีเท่ียวบิน  

- วัน เวลา ท่ีเดินทาง  

- จํานวนเงิน  

          3. วิธีปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินสูญหาย           

         3.1. ใหผูเดินทางประสานงานกับบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจําหนาย หรือผูประกอบธุรกิจ 

นําเท่ียว เพ่ือขอสําเนาหรือภาพถายใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง 

(Itineraryreceipt) พรอมรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารดังกลาว พรอมคํารับรองจากผูเดินทางไปราชการ

วา ยังไมเคยนําฉบับจริงมาเบิกเงินจากทางราชการ แมหากคนพบในภายหลังก็จะไมนํามาเบิกเงินกับทาง

ราชการอีก เปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทาหรือ

ผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว ก็ใหใช

เอกสารดังกลาวเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินได   

           3.2. กรณีท่ีไมสามารถขอสําเนาหรือภาพถายใบเสร็จรับเงินหรือใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการ

เดินทาง ตามขอ 3.1 ได ใหผูเดินทางทําหนังสือรับรองการจายเงินโดยชี้แจงสาเหตุของการสูญหายและไม

อาจขอสําเนา หรือภาพถายเอกสารนั้น พรอมท้ังใหผูเดินทางทําคํารับรองวา ยังไมเคยนําฉบับจริงมาเบิก

เงินจากทางราชการ แมหากคนพบในภายหลังก็จะไมนํามาเบิกเงินกับทางราชการอีก เปนหลักฐาน 

ประกอบการเบิกจายเงินเสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด

แลวแตกรณี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ และเม่ือไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาแลว ก็ใหใชเอกสารดังกลาวเปน

หลักฐานประกอบการเบิกจายได  

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินคาท่ีพัก 

1. ตนฉบับใบเสร็จรับเงินคาท่ีพัก ใหผูขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองดวยขัอความวา “ขอรับรอง 

วาใชปฏิบัติงานจริง” และตองมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 

- ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทําการของผูออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงินพรอม 

  ใบกํากับภาษี สําหรับผูประกอบการนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนพาณิชย ตองแสดง 

  เลขประจําตัวผูเสียภาษีไวดวย 

- ชื่อ ท่ีอยู ของผูซ้ือหรือผูรับบริการ 
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- วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 

- รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร 

- จํานวนเงินท้ังตัวเลข และตัวอักษร 

  - ลายมือชื่อของผูรับเงิน 

ในกรณีท่ีหลักฐานการจายเงินสูญหาย ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

- ใหใชสําเนาหลักฐานการจายเงิน เชน ใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงินพรอมใบกํากับภาษี ซ่ึง

ผูรับเงินรับรองเปนเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได 

- ในกรณีไมสามารถขอสําเนาหลักฐานการจายเงินได ใหผูปฏิบัติงานแนบใบแจงความวาหลักฐาน

การจายเงินสูญหาย พรอมทําใบรับรองการจายเงิน โดยชี้แจงเหตุผลพฤติการณท่ีหลักฐานการจายเงินสูญ

หาย หรือไมอาจขอสําเนาหลักฐานการจายเงินได 

- ผูขอใชสําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสรจ็รับเงินพรอมใบกํากับภาษี หรือใบรับรองการจายเงิน 

จะตองทําหนังสือรับรองวายังไมเคยนําหลักฐานการจายเงินมาเบิกจายและถาพบภายหลังจะไมนํามา

เบิกจายอีก เสนอหัวหนาสวนงาน หรือผูอํานวยการกองคลัง แลวแตกรณีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เม่ือไดรับ

อนุมัติแลวใหใชสําเนาใบเสร็จรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงินพรอมใบกํากับภาษี หรือใบรับรองการจายเงิน เปน

หลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได 

-  หลักฐานการจายตองพิมพหรือเขียนดวยหมึก การแกไขหลักฐานการจายใหใชวิธีขีดฆา แลว

พิมพหรือเขียนใหม และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อกํากับไวทุกแหง 

2. ใบแจงรายการ (Folio) ของโรงแรมหรือท่ีพัก ระบุชื่อผูเขาพัก วันท่ีเขา – ออกจากท่ีพัก 

และระบุจํานวนผูเขาพัก  
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3.2.2 การบันทึกบัญชีคาใชจายผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กล่ันกรอง ผลงาน

เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากคาใชจายท่ี

เกิดข้ึนเปนคาใชจายของสวนงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว งาน

บัญชีกองคลังจึงตองดําเนินการเบิกจายแทนสวนงานตาง ๆ ในลักษณะเงินยืมจายแทนสวนงาน และเรียก

เก็บคืนมหาวิทยาลัยภายหลัง 

 

การบักทึกบัญชีขอเบิก 

เดบิต เงินยืมจายแทนสวนงาน  P01 10101001  XXX  

     เครดิต เจาหนี้/สินคา/บริการ P01 10101001  XXX 

          หรือเจาหนี้อ่ืน 

หมายเหตุ : บัญชีเงินยืมจายแทนสวนงาน เปนบัญชีประเภทลูกหนี้ หมวดสินทรัพย แสดงอยูในงบ

การเงินในสวนของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) 

 

การบันทึกจายเจาหนี้/สินคา/บริการ (งานการเงินกองคลัง) 

เดบิต เจาหนี้/สินคา/บริการ  P01 10101001  XXX 

         หรือเจาหนี้อ่ืน  

  เครดิต เงินระหวางทางรอจายSCB P01 10101001  XXX 

หมายเหตุ : บัญชีเงินระหวางทางรอจาย SCB เปนบัญชีประเภทเงินฝากธนาคาร หมวดสินทรัพย แสดง

อยูในงบการเงินในสวนของงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการบันทึกจายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/

กลั่นกรอง ผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล เปน

ข้ันตอนของงานการเงินกองคลัง เปนผูดําเนินงานบันทึกจาย และเสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติจายหรือ

โอนเงินใหผูมีสิทธิรับเงินตอไป 
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ตัวอยางใบสําคัญเบิกคาใชจาย (เงินรายได) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 ตัวอยางใบสําคัญเบิกคาใชจาย (เงินรายได) 
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ตัวอยางใบสําคัญจาย (เงินรายได) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.2 ตัวอยางใบสําคัญจาย (เงินรายได) 
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3.2.3 การเรียกเก็บคืนคาใชจายของผูทรงคุณวุฒิท่ีทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กล่ันกรอง 

ผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

กรณีสวนงานภายในระบบ MUERP จะบันทึกรับรูคาใชจายท่ีเกิดข้ึนแทนสวนงาน ตามใบจอง

งบประมาณของสวนงาน ดังนี้ 

เดบิต คาใชจาย....    Pxx 10101001  XXX 

เครดิต เงินฝากท่ีกองคลัง   Pxx 10101001 XXX 

เดบิต เงินฝากท่ีกองคลัง   P01 10101001  XXX 

เครดิต เงินยืมจายแทนสวนงาน P01 10101001  XXX 

 

ตัวอยางใบสําคัญท่ัวไป 

 
 

ภาพท่ี 3.3 ตัวอยางใบสําคัญท่ัวไป 

 

 



คูมือปฏิบัติงาน การเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กล่ันกรองผลงาน  

เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล                                               24  

 

กรณีสวนงานภายนอกระบบ MUERP จะทําบันทึกเพ่ือเรียกเก็บเงินคาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกๆ 

เดือนๆ ละครั้ง สงใหสวนงาน ประกอบดวย บันทึกเรียกเก็บเงิน รายการท่ีแจงเก็บเดือน... และสําเนา

อนุมัติเบิกจายของแตละรายการท่ีเรียกเก็บ และบันทึกรับรูเม่ือสวนงานนําเงินมาชําระหนี้ ใหแก

มหาวิทยาลัย (งานการเงิน กองคลัง) 

บันทึกรับรูเม่ือสวนงานนําเงินมาชําระหนี้ใหแกมหาวิทยาลัย  

เดบิต เงินฝากธนาคาร   P01 10799999  XXX 

เครดิต เงินยืมจายแทนสวนงาน P01 10101001  XXX 

 

ตัวอยางใบสําคัญรับเงินรายได 
 

 
ภาพท่ี 3.4 ตัวอยางใบสําคัญรับเงินรายได 
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ตัวอยางบันทึกเรียกเก็บเงิน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.5 ตัวอยางบันทึกเรียกเก็บคืนเงินสํารองจาย สวนงานภายนอกระบบ MUERP 
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ตัวอยางรายการท่ีแจงเก็บเดือน.... 
 

 
 

ภาพท่ี 3.6 ตัวอยางรายการท่ีแจงเก็บเดือน.... 
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ตัวอยางสําเนาขออนุมตัิเบิกจาย 

 

 
 

ภาพท่ี 3.7 ตัวอยางสําเนาขออนุมัติเบิกจาย 

 

 

 

 



คูมือปฏิบัติงาน การเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กล่ันกรองผลงาน  

เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล                                               28  

 

3.3 เง่ือนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/ส่ิงท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

ในการปฏิบัติงานการเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรอง 

ผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล มีข้ันตอนการทํางานท่ี

ตองอยูในกรอบของการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส และทันกําหนดภายในกฎเกณฑ ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีวางไว หากการปฏิบัติงานดังกลาวไมเปนไปตามกฎระเบียบ และขอกฎหมายท่ีกําหนดก็จะ

เกิดผลเสียหาย ดังนั้นผูปฏิบัติงานตองมีความรู ความสามารถ ทักษะ จึงจะชวยใหภารกิจของหนวยงาน

เปนไปอยางราบรื่นและบรรลุเปาหมาย ในการปฏิบัติงานการเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ี

ประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรอง ผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งท่ีผูปฏิบัติงานตองพึงระวังในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. ความถูกตองของคําสั่งแตงตั้ง เชน ชื่อหนวยงาน ชื่อ – สกุล คํานําหนา ตําแหนง ของผูขอ

ตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิ 

2. หลักฐานการเบิกจาย ไมครบถวน ไมสมบูรณ ไมเปนไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

เชน หลักฐานการเบิกจายคาตั๋วเครื่องบิน คาท่ีพัก 

3. คณะกรรมการท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้ง มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนง หรือโยกยายทําใหตําแหนง

ปจจุบัน ไมเปนไปตามคําสั่งเดิม 

4. คําสั่งแตงตั้ง หมดวาระ 

5. หนังสือเชิญประชุม ระบุขอมูลไมตรงกับท่ีจัดประชุม เชน กําหนดการประชุม เรื่องท่ีประชุม 

6. ผูทรงคุณวุฒิมีการเปลี่ยนเลขท่ีบัญชี/ชื่อ – สกุล 

7. ใบสําคัญรับเงิน และใบรายชื่อผูเขารวมประชุมลงลายมือชื่อไมครบ/ลายมือชื่อไมตรงกัน 

8. คําสั่งแตงตั้งระบุประธานกรรมการผิดทาน 

9. มีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการ ในการพิจารณาผลงาน 
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บทที่ 4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 

การปฏิบัติงานการเบิก-จายคาใชจายในผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรอง 

ผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ตองเบิกจายตาม

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งท่ีเก่ียวของ ผูปฏิบัติงานตองวิเคราะหและตรวจสอบการเบิก

คาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรอง ผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ดวยความถูกตอง แมนยํา ชัดเจน โดยมีแผนการปฏิบัติงาน

ดังนี้ 

 

4.1 แผนการปฏิบัติงาน 

 

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ภายใน 1 วัน  

นับจากวันท่ีรับ

เอกสารการเบิก 

ภายใน 2 วัน  

นับจากวันท่ีรับ

เอกสารการเบิก 

ภายใน 3 วัน  

นับจากวันท่ีรับ

เอกสารการเบิก 

1. การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ

ขอเบิกจาย 

   

2. การบันทึกบัญชีเบิกจาย 

 

   

3. การเรียกเก็บเงินคืนมหาวิทยาลัย 

 

   

 

ในการดําเนินการตามข้ันตอนการเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/

กลั่นกรองผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ในแตละ

ข้ันตอนมีความยุงยาก ซับซอนท่ีแตกตางกันไป  จึงไมสามารถระบุเวลาท่ีแนชัดได แตวัดจากปริมาณงานท่ี

ได ในการทํางานแตละข้ันตอนนั้นตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 3 วันทําการ หลังจากท่ีไดรับเอกสาร

จากสวนงาน/หนวยงาน 
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เอกสารประกอบ 

การเบิกจาย 

4.2 ข้ันตอนในการปฏบัิตงิาน : การเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรองผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากร 

สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ขั้นตอนการตรวจเอกสาร          ขั้นตอนการบันทึกบัญชี    ขั้นตอนการเรียกเก็บเงินคืนมหาวิทยาลัย 

       
               

 

 

 

  
      ไมถูกตอง      

         

          

      ถกูตอง 

 

 

 

 

 

        

หนวยงาน 

งานบัญชีตรวจสอบ 

หลักฐานเอกสาร 

ขอเบิกจาย 

 

ผูมีอํานาจ 

ลงนามอนุมัต ิ

เบิกจาย 

 

งานบัญชี 

ตรวจสอบ 

เอกสารขอเบิกจาย 

ผูมีอํานาจลงนาม

อนุมตัิเบิกจาย 

ใบสําคัญเบกิ 

คาใชจาย(ต้ังหนี้) 

จายเช็ค/โอนเงินใหผูมีสิทธริับเงิน 

เจาหนาที่งานบัญชีรวบรวมสําเนา

ใบสําคัญเบิกคาใชจาย และเอกสาร

ประกอบการเบิกสงใหผูมีหนาที่บันทกึ

รายการรับรูคาใชจายทางบัญชีแทนสวน

งาน และเรียกเกบ็เงินคืนมหาวิทยาลัย

 

สวนงานภายในระบบ ERP

บันทึกรายการรับรู

คาใชจายทางบัญช ี

แทนสวนงาน 

สวนงานภายนอกระบบ ERP

ทําบันทึกเรียกเก็บเงินคืน

มหาวิทยาลัย 

งานธุรการ กองคลัง 

บันทึกบัญช ี

ในระบบ MUERP 

งานการเงิน 
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อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงาน : การเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/

กลั่นกรองผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ข้ันตอนการตรวจเอกสาร 

เริ่มจากหนวยงาน (กองทรัพยากรบุคคล) สงเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายคาใชจาย

ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรองผลงาน เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากร

สายสนับสนุน สงงานธุรการเพ่ือลงเรื่องรับวางเอกสาร กอนสงงานบัญชี เพ่ือใหงานบัญชบีันทึกรับเอกสาร

ในระบบ และสงใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหลักฐาน

ประกอบการเบิกคาใชจาย ประกอบดวย 

 1. หนังสือขออนุมัติเบิกจาย 

2. ใบรายละเอียดผูทรงคุณวุฒิ 

3. ใบเซ็นชื่อผูเขาประชุม 

4. ใบสําคัญรับเงิน 

5. ตนฉบับใบเสร็จรับเงินคาตั๋วเครื่องบิน/Boarding Pass (ถามี) 

6. ตนฉบับใบเสร็จรับเงินคาท่ีพัก/Folio (ถามี) 

7. คําสั่งแตงตั้ง ท่ีเก่ียวของ 

8. ประกาศ ท่ีเก่ียวของ  

9. หนังสือเชิญประชุม 

10. หลักฐานท่ีผูทรงคุณวุฒิใหโอนเงินเขาบัญชี 

กรณีไมถูกตอง สงคืนหนวยงาน พรอมแนบใบบันทึกทักทวงขอผิดพลาด/แกไข ใหชัดเจน 

กรณีถูกตอง งานบัญชีนําเสนอผูมีอํานาจลงนามอนุมัติขอเบิกจาย (ตามลําดับแลวแตกรณี) และ

สงงานธุรการ กองคลังวางฎีกาขอเบิกจาย  

หมายเหตุ คาใชจายท่ีเกิดข้ึน ไมเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย/สํานักงานอธิการบดี/

กระทรวงการคลัง ผูขออนุมัติเบิกจายตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนท่ีจะขอเบิกคาใชจายดังกลาว เพ่ือ

กองคลังพิจารณาและเสนอผูมีอํานาจเบิกจายตอไป 

 

ข้ันตอนการบันทึกบัญชีเบิกจาย 

งานบัญชีตรวจสอบเอกสารขอเบิกจาย กอนบันทึกบัญชีต้ังหนี้ในระบบ MUERP และนําเสนอผูมี

อํานาจลงนามอนุมัติจาย/โอนเงินใหผูมีสิทธิรับเงิน 

 

 

 



คูมือปฏิบัติงาน การเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กล่ันกรองผลงาน  

เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล                                               32  

 

ข้ันตอนการเรียกเก็บเงินคืนมหาวิทยาลัย 

เจาหนาท่ีงานบัญชีรวบรวมสําเนา ใบสําคัญเบิกคาใชจาย (เงินรายได) และเอกสารประกอบการ

เบิกจายสงใหเจาหนาท่ีบัญชี ผูมีหนาท่ีดําเนินการตอไป 

กรณีสวนงานภายในระบบ MUERP บันทึกรายการรับรูคาใชจายทางบัญชีแทนสวนงาน  

กรณีสวนงานภายนอกระบบ MUERP จัดทําบันทึกเรียกเก็บเงินคืนมหาวิทยาลัย 

 

4.3 สมรรถนะ/จรรยาบรรณ/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ตามขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี วาดวยจรรยาบรรณ

ของผูประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2561 ขอ 9  

ขอ 9 ผูประกอบวิชาชีพบัญชีตองปฏิบัติตามหลักการพ้ืนฐานของจรรยาบรรณ ดังตอไปนี้  

1. ความซ่ือสัตยสุจริต  

ประพฤติตนอยางตรงไปตรงมา จริงใจในความสัมพันธท้ังมวล ท้ังทางวิชาชีพและทางธุรกิจ  

2. ความเท่ียงธรรมและความเปนอิสระ  

ไมยอมใหอคติ หรือความขัดแยงทางผลประโยชน หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอ่ืน มาลบ

ลางการใชดุลยพินิจทางวิชาชีพ หรือทางธุรกิจ  

สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะซ่ึงเปนผูใหบริการงานใหความเชื่อม่ัน ตองมี

ความเปนอิสระจากลูกคางานใหความเชื่อม่ันนั้น อันประกอบดวย ความเปนอิสระทางดานจิตใจ และความ

เปนอิสระในเชิงประจักษ ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีใหบริการสาธารณะ สามารถ

แสดงขอสรุป และแสดงใหผู อ่ืนเห็นวา ตนไดขอสรุปโดยปราศจากความลําเอียง ความขัดแยงทาง

ผลประโยชน หรืออิทธิพลอันเกินควรของบุคคลอ่ืน  

สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชีในหนวยงานธุรกิจ ตองคํานึงถึงความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน

ตามหลักการพ้ืนฐานนี้ดวย  

3. ความรู ความสามารถ ความเอาใจใส และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน  

รักษาไวซ่ึงความรู ความสามารถ และความชํานาญทางวิชาชีพในระดับท่ีรับรองไดวาลูกคา หรือ

ผูวาจางไดรับบริการทางวิชาชีพท่ีถึงพรอมดวยวิวัฒนาการลาสุดในวิธีการ หรือเทคนิคการปฏิบัติงาน หรือ

ตามกฎหมาย และปฏิบัติหนาท่ีดวยความเอาใจใสใหเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  

4. การรักษาความลับ  

ใหความสําคัญกับความลับของขอมูลท่ีไดมาจากความสัมพันธทางวิชาชีพและทางธุรกิจ ดังนั้น จึง

ไมพึงเปดเผยขอมูลดังกลาวใหกับบุคคลท่ีสาม โดยไมไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอยางถูกตอง และ

เฉพาะเจาะจง เวนแตเปนการเปดเผยตามสิทธิทางกฎหมาย หรือสิทธิทางวิชาชีพ หรือเปนหนาท่ีท่ีตอง

เปดเผย หรือไมนําขอมูลดังกลาวไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือเพ่ือบุคคลท่ีสาม  

 



คูมือปฏิบัติงาน การเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กล่ันกรองผลงาน  

เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล                                               33  

 

5. พฤติกรรมทางวิชาชีพ  

ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับท่ีเก่ียวของ และหลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ท่ีอาจทําใหเกิดความ

เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี 

6. ความโปรงใส  

แสดงภาพลักษณใหเห็นถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบตาง ๆ และมาตรฐาน

วิชาชีพท่ีกําหนดไว และไมปกปดขอเท็จจริง หรือบิดเบือนความจริงอันเปนสาระสําคัญ ซ่ึงสามารถติดตาม

ตรวจสอบได 

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซ่ึงตองยึดถือตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย 

จรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและการดําเนินการทางจรรยาบรรณ (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 6 และขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยจรรยาบรรณบุคลากร และนักศึกษา

ของ มหาวิทยาลัยมหิดลและการดําเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552 หมวด 2 ขอ 7 ขอ 8 และ

ขอ 9 ดังนี้  

ขอ 6 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง ดังนี้  

1. ยดึม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

2. ยดึม่ันในคานิยมองคการ ปณิธาน ปรัชญา พันธกิจ และคําขวัญของมหาวิทยาลัย  

3. เปนผูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย  

4. ใชวิชาชีพปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยและไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบในกรณีท่ีวิชาชีพใด

มีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย  

5. มีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรูความสามารถ

ทักษะ ในการทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  

6. อุทิศตนในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ตรงตอเวลา และใชเวลาให

เปนประโยชนตองานของมหาวิทยาลัยอยางเต็มท่ี ไมละท้ิงหนาท่ีไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีลาชาเกินระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือเกินสมควร  

7. ไมนําผลงานทางวิชาการของผูอ่ืน ไมวาจะนํามาท้ังหมดหรือเพียงบางสวน หรือนําเอามาทํา

ใหม ดวยตนเอง หรือวาจางใหผูอ่ืนทําใหโดยมีการแกไข ดัดแปลง หรือปรับปรุงใหม แลวเสนองานหรือ

ผลงานนั้น เปนของตนเองโดยมิชอบ โดยปกปดขอเท็จจริงท่ีควรบอกใหชัดแจง เคารพและไมละเมิด

ทรัพยสินทางปญญาของผูอ่ืน  

8. ไมคัดลอกหรือนําผลงานของตนเองท่ีเหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิมหรือนํามาเพียงบางสวน 

กลับมาใชอีกครั้งหนึ่งโดยไมมีการอางถึงผลงานเดิมของตน  

9. ไมกระทําการปกปด บิดเบือน หรือทําใหผิดไปจากความจริง โดยการตัดทอน หรือเพ่ิมเติม 

หรือดัดแปลง ปรุงแตงแกไขขอมูล ขอความ หรือการปฏิบัติอ่ืนใดในกระบวนการวิจัยและรายงานขอ

คนพบจากการวิจัยเพ่ือใหเปนไปตามขอสรุปท่ีนักวิจัยตองการ  
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10. ไมสรางขอมูลเท็จ โดยใชขอมูลท่ีไมไดเก็บรวบรวมมาจริง จงใจปนแตงขอมูลทําใหผิดไปจาก 

ความจริงท่ีพบจากการวิจัย การหลีกเลี่ยงท่ีจะนําเสนอเรื่องหรือสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง  

หมวด 2 ขอ 7 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน ดังนี้  

1. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต เสมอภาพ และปราศจากอคติ  

2. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ มีจิตสํานึกท่ีดีและรับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละ   

3. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ รวดเร็ว โปรงใสและสามารถตรวจสอบได และมีความ 

ขยันหม่ันเพียรโดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ  

4. ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอยางประหยัดคุมคาโดยระมัดระวังมิใหเสียหาย

หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง  

5. ยึดถือประโยชนสวนรวมเหนือกวาประโยชนสวนตัว แยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ี

และไมใชเวลา เงิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยไปเพ่ือประโยชนสวนตัว

หรือ ผูอ่ืน เวนแตจะไดรับอนุญาต  

หมวด 2 ขอ 8 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและ 

ผูรวมงาน ดังนี้  

1. มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของตนท้ังการให

ความคิดเห็น ชวยทํางานและแกไขปญหารวมกัน รวมท้ังเสนอแนะในสิ่งท่ีมีประโยชนตอการพัฒนางานท่ี

รับผิดชอบ  

2. ดูแลและเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ในดานการปฏิบัติงาน ขวัญ กําลังใจ สวัสดิการและเปด

โอกาส ใหแสดงความคิดเห็น ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาอยางถูกตองตามทํานองคลองธรรม  

3. ใหเกียรติผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน ละเวนการใชกริยา วาจาไมสุภาพ 

หรือสรางความขัดแยง รวมท้ังสงเสริม สนับสนุนใหรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ี

เพ่ือประโยชนสวนรวม และไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของผูปฏิบัติงานอ่ืนโดยมิชอบ  

4. ปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูเก่ียวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี  

5. ละเวนการกระทําหรือแสดงทาทีท่ีสงถึงการลวงละเมิดทางเพศท้ังทางกายและทางวาจาโดย 

เด็ดขาด  

หมวด 2 ขอ 9 บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงมีจรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการและสังคม ดังนี้  

1. ปฏิบัติตนใหเปนท่ีนาเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป  

2. ใหบริการแกผูรับบริการ หรือนักศึกษาและสังคมอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเปน

ธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพ หากไมสามารถใหบริการไดหรือไมอยูในอํานาจหนาท่ี 

ควรชี้แจง เหตุผลและแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป  

3. ละเวนการเรียก รับ หรือยอมรับวาจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูมาติดตองานหรือ

ผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีนั้น  
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4. ละเวนการลวงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธทางเพศกับนักศึกษาซ่ึงมิใชคูสมรสของตน 

โดยจะเปนความยินยอมหรือไมก็ตาม รวมถึงแสดงทาทีท่ีสอถึงการลวงละเมิดทางเพศตอนักศึกษา ท้ังทาง

กาย และทางวาจาโดยเด็ดขาด  

5. ละเวนการเปดเผยความลับของนักศึกษา หรือผูรับบริการท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีในประการ

ท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนักศึกษาหรือผูรับบริการนั้น 
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บทที่ 5 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

5.1 ปญหา อุปสรรค 
จากการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิก-จายคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/

กลั่นกรองผลงาน เพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล มีกฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และยังเก่ียวของกับบุคคลท้ัง

ภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล จึงทําใหเกิดปญหาและอุปสรรค บางครั้งไมสามารถดําเนินการให

เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานได ผูจัดทําไดรวบรวมปญหาและอุปสรรค และแนวทาง

แกไข ดังนี้ 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 

1. เอกสารประกอบการเบกิจาย  

- ลายมือชื่อผูเขาประชุมไมตรงกับลายมือชื่อผูรับ 

  คาเบี้ยประชุม/คาตอบแทน  

- ขอมูลใบเสร็จรับเงินมีรายการไมครบถวน 

 เชน มีลายมือชื่อผูรับเงิน จํานวนเงินตัวอักษร  

ท่ีอยูผูรับเงิน  

- แนบหลักฐานประกอบการเบิกจายไมครบถวน    

เชน คําสั่งแตงตั้ง  

- หลักฐานการเบิกจาย ไมไดลงนามรับรอง  

  ปฏบิัติงานจริง 

 

 - ตรวจสอบรายการกอนการเบิกจาย (Check 

List) 

 - สงคืนเพ่ือดําเนินการแกไขใหถูกตอง ครบถวน 

พรอมแนบประกาศ/ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือให

ผูปฏิบัติงานตรวจสอบหลักฐานประกอบการ

เบิกจายใหถูกตองครบถวนตามประกาศ/ระเบียบ

ท่ีเก่ียวของกอนนํามาเบิกจาย เพ่ือลดปญหาการ

สงคืนแกไข ครั้งถัดไป 

 

 

2. หลักฐานการจายเงินไมครบถวนเนื่องจากผู

เดินทางไมทราบวาตองใชเอกสารใดประกอบการ

เบิกจาย 

 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน แจงใหผู เดินทางทราบ

เก่ียวกับหลักฐานท่ีใชประกอบการเบิกจาย 

3. ใบเสร็จรับเงิน กากบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือ

ใบรับเงิน (Itnerary Receipt) สูญหายระหวาง

การดินทาง 

 

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ และหลักฐานประกอบการ

เบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร และวิธี

ปฏิบัติกรณีผูเดินทางทําหลักฐานประกอบการ

เบิกจายสูญหาย  
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ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 

4. ผูทรงคุณวุฒิมีการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล 

ทําใหขอมูลไมตรงกับคําสั่งแตงตั้ง 

 

แนบเอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ประกอบการ

เบิกจาย 

 

5. ขอมูลในคําสั่งไมถูกตอง เชน ชื่อ – สกุล 

ผูทรงคุณวุฒิ คํานําหนาชื่อ 

สงคืนเพ่ือแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม คําสั่ง

แตงตั้งใหถูกตองครบถวน 

 

6. เอกสารเบิกจายตกหลน และนํามาเบิกขาม

ปงบประมาณ 

 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการ

บริหารงบประมาณและการเงิน (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 

2556 ขอ 8 “ขอ 32 การเบิกเงินเพ่ือจายใหแกผู

มีสิทธิรับเงินหรือเจาหนี้ตามขอผูกพัน ใหสง

หลักฐานการเบิกจายภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

ไดรับหลักฐานการเบิกจาย กรณีไมสามารถสง

หลักฐานการเบิกจายไดภายในสามสิบวัน ใหผูขอ

เบิกแจงเหตุผลท่ีสงเบิกลาชา โดยขออนุมัติตอ

อธิการบดี หรือหัวหนาสวนงานแลวแตกรณี”  

 

7. ปญหาและอุปสรรคในข้ันตอนการจายเช็คท่ีไมได

จายผานธนาคารไทยพาณิชย  

-  สําเนาหนาสมุดบัญชี ไมชัดเจน เลือนลาง  

- ขอมูลประวัติ เขียนชื่อ-สกุลดวยลายมือท่ีไม

ชัดเจน 

- ขอมูลประวัติ  รายการขอมูลสําหรับการโอน

คาตอบแทนฯ ผูทรงคุณวุฒิไมไดระบุคํานําหนาท่ี

เปดบัญชีไวกับธนาคาร ซ่ึงการสั่งจายเช็คตองระบุ

ใหครบถวนและตรงตามหนาสมุดบัญชี 

 

 

 

- แนบสําเนาหนาสมุดบัญชี ท่ี มีขอมูลชัดเจน 

ครบถวน 

 

- ตรวจสอบเลขบัญชี/ชื่อบัญชี (เบื้องตน) โดยผาน

แอพพลิเคชั่นของธนาคาร เพ่ือเช็คคํานําหนาให

ถูกตองตามท่ีผูทรงคุณวุฒิเปดบัญชีไวกับธนาคาร 

 

8. ใบสําคัญรับเงิน ผูทรงคุณวุฒิใชปากกาหมึก 

สีดําหรือปากกาท่ียากตอการตรวจสอบ ในการลง

ลายมือชื่อผูรับเงิน ทําใหผูปฏิบัติงานตองใชเวลาใน

การตรวจสอบ 

 

ใชปากกาสีน้ําเงินหมึกปกติ ในการลงลายมือชื่อ

ทุกครั้ง 
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ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไข 

9. ใบสําคัญรับเงิน ระบุจํานวนเงินผิด เชน อาน

ผลงานผูเสนอขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตาม

ประกาศระบุใหไดรับคาตอบแทน 3,000 บาท แต 

ผูปฏิบัติงานสงใบสําคัญรับเงินระบุจํานวนเงิน 

5 ,000  บ าท  อาจ ทํ า ให ผู ท รง คุณ วุฒิ  เข า ใจ

คลาดเคลื่อนในคาตอบแทนท่ีจะไดรับ 

 

สงคืนใหผูปฏิบัติงาน เพ่ือแกไขเอกสารใหถูกตอง

และผูทรงคุณวุฒิ เขาใจถึงคาตอบแทนท่ีถูกตอง 

ตรงกัน 

10. คําสั่งแตงตั้งระบุประธานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ผิดทาน 

 

สงคืนเพ่ือแกไข/เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงคําสั่งแตงตั้ง

ใหถูกตอง 

11. แนบสําเนาหนาบัญชี ไมตรงกับผูทรงคุณวุฒิท่ีมี

สิทธิ์ไดรับเงิน 

 

ผูปฏิบัติ งานตรวจทานหลักฐานประกอบการ

เบิกจายอยางละเอียดรอบคอบ 

 

5.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน 

5.2.1 ควรมีการรวบรวมปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยน 

ประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน และเพ่ือเปนแนวทางในการแกไขปญหาของผูปฏิบัติงานทานอ่ืน  

5.2.2 แจงเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายท่ีถูกตอง แกผูทรงคุณวุฒิทุกครั้งท่ีมีการ 

ประชุม  

5.2.3 ตรวจสอบรางคําสั่งอยางละเอียดรอบคอบทุกครั้งกอนเสนออธิการบดีลงนาม 

5.2.4 จัดทําแนวปฏิบัติ ในการเบิกคาใชจายใหชัดเจน เพ่ือปองกันการผิดพลาดในการตีความของ

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

5.2.5 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ตองศึกษาทําความเขาใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีเก่ียวของ 

พรอมท้ังติดตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

5.2.6 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ตรวจสอบ/สอบทาน ความถูกตองของเอกสารประกอบการเบิกจาย

ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ของบังคับท่ีกําหนด กอนดําเนินการเบิกจาย 

5.2.7 ผูบังคับบัญชาควรจัดใหมีการพัฒนาความรูใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโดยจัดทํา

แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามลักษณะงาน 

5.2.8 จัดทําประกาศท่ีเก่ียวกับคาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/พิจารณา/กลั่นกรอง 

ผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล ใหครอบคลุมเพ่ือลด

ปญหาในการตีความและการสื่อสารระหวางผูปฏิบัติงาน 
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5.2.9 หากมีขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนบอยๆ ในเรื่องเดิม เชน ไมลงวันท่ีจาย ไมลงชื่อผูรับเงิน เอกสาร

ขาดจํานวนเงินตัวอักษร และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการเบิกจาย หากเกิดข้ึนบอยครั้ง ควรจัดทําหนังสือ

แจงปญหาในการสงคืนไปยังผูบังคับบัญชาของหนวยงาน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความตระหนักในความ

ละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสารเบิกจาย  

ผลจากการจัดทําคูมือปฏิบัติงานการเบิก-จาย คาใชจายผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมิน/ 

พิจารณา/กลั่นกรอง ผลงานเพ่ือความกาวหนาในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดล

ฉบับนี้ นับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการปฏิบัติงานใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน 

ผูจัดทํามีความยินดีเปนอยางยิ่งหากคูมือฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานภายใน

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือเปนแนวทางในการจัดทําคูมือเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 
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