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ค ำน ำ 
 
การตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมที่ให้หลักประกันอย่างเที่ยงธรรมและการให้ค าปรึกษาอย่างเป็น

อิสระ ซึ่งช่วยเพื่อเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงาน พร้อมช่วยให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไว้  
ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และ 
การก ากับดูแลอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบภายในจึงเครื่องมือหรือกลไกหนึ่งที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน และระบบการควบคุมภายในขององค์กร โดยน าผลผลิตของงาน
ตรวจสอบภายในไปใช้ในการบริหารงาน เพ่ือช่วยให้เกิดมูลค่าเพ่ิมและความส าเร็จแกองค์กร ฉะนั้น เพ่ือให้ 
เกิดประโยชนสูงสุด ผู้ตรวจสอบภายใน จึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ทั้งจากหลักการสากลและตามที่ก าหนดโดยหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  
 กรมบัญชีกลาง ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก ากับดูแลและ
พัฒนาการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ จึงได้ก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรม 
ของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการใช้เป็นแนวทาง           
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในฯ จะช่วยให้ผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือและ 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
 ส านักตรวจสอบภายใน ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัย  
มีการบริหารจัดการที่ดี มีระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ได้ปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในฯ ที่กรมบัญชีกลางก าหนด เพ่ือให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน 
เป็นที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้น  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในฯ ที่กรมบัญชีกลาง ก าหนด และเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทักษะ  
และเทคนิคการปฏิบัติงานจากผู้มีประสบการณ์ตรง และเพ่ือให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกั บแนวทาง             
การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายการฝึกอบรม และการเบิกจ่าย             
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ส านักตรวจสอบภายใน จึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเดินทางไปราชการ   
การเบิกจ่าย  การฝึกอบรม และการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานขึ้น 
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การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการในประเทศ 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกท้องที่ท่ีปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง เพ่ือมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อน ค่าใช้จ่าย
ที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จ าเป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทางเงินที่ทางราชการจ่ายให้นี้มิใช่
ค่าตอบแทนในการท างาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ 
 การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 

(1) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่ง 
ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 

(2) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
(3) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน 
(4) การเดินทางไปราชการ เฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับ 

ราชการประจ าในต่างประเทศ 
(5) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพ่ือไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลง 

ระหว่างประเทศ 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 

(1) เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
(2) ค่าเช่าที่พัก 
(3) ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับยานพาหนะ 

ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน 
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ 

 การนับค่าเบี้ยเลี้ยง 
(1) กรณพัีกแรม 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน 
(2) กรณีไมพั่กแรมเศษเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็นครึ่งวัน 
(3) กรณลีากิจ/ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัตริาชการ ให้นับตัง้แตเ่ริ่มปฏิบัตริาชการ 
(4) กรณลีากจิ/ลาพักผอ่น หลังปฏิบัติราชการ ให้นับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัตริาชการ 
(5) กรณเีดนิทางไปราชการเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม /ประชุมสัมมนา และการจัดงาน  

ให้งดเบิกในมื้อที่จัดเลี้ยง 
 ค่าเช่าที่พัก 

(1) ห้ามเบิกในกรณี พักในยานพาหนะหรือทางราชการจัดที่พักให้ 
(2) กรณีเดินทางไปราชการเพ่ือเป็นประธาน แขกผู้มีเกียรติผู้ติดตาม วิทยากร ผู้เข้า 

รับการอบรม ผู้สังเกตการณ์เจ้าหน้าที่หรือผู้ร่วมงาน ในการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมอบรม/
ประชุมสัมมนา/จัดงาน เบิกค่าที่พักตามจ่ายจริง คือ ต้องมีใบเสร็จรับเงิน 

(3) กรณเีดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะโดยเลือกเบิกค่าท่ีพักตามจริง (ไม่เกินอัตรา  
ที่กระทรวงการคลังก าหนด) ของผู้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 8 ลงมาหรือต าแหน่งเทียบเท่า ให้พักรวมกันสอง
คนต่อหนึ่งห้อง รวมพนักงานขับรถยนต์ของกรมฯ เว้นแต่เป็นกรณีไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจ าเป็น
ที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้  ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว ส่วนผู้ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไปหรือต าแหน่งเทียบเท่า จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 



[2] 
 

 

 (4) กรณีเดินทางไปราชการตามระเบียบฝึกอบรม และการจัดงาน ให้เบิกค่าที่พักตามจ่าย 
จริง (ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด) ส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน 
หรือมีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียว
ได ้
 
 ระเบียบที่เก่ียวข้องที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ  

1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
2. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 
3. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528 
4. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529 
5. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2534 
6. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2541 
7. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548 
8. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
9. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
10. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2554 
11. กค 0406.4/ว121 ลว. 22 มี.ค. 54 การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรม 

ภายในประเทศ 
12.  กค 0409.6/ว164 ลว. 31 ต.ค. 48 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
13.  กค 0409.6/ว399 ลว 15 พ.ย. 50 ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรม 

ในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ 
14. กค 0409.6/ว127 ลว. 9 ก.ย. 48 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 
15. กค 0409.6/ว78 ลว.15 ก.ย.49 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด 
16. กค 0409.6/ว42 ลว. 26 ก.ค. 50 หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด  

เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 
17. กค 0409.6/ว24 ลว. 20 ก.พ. 47 การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
18. กค 0408.2/ว71 ลว. 22 ส.ค. 46 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทาง 

ไปต่างประเทศ 
19. กค 0409.6/ว71 ลว. 22 ต.ค. 54 หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทาง 

ไปราชการต่างประเทศ 
20. กค 0409.6/13178 ลว. 3 พ.ค. 48 การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
21. กค 0409.6/ว101 ลว. 9 ก.ย. 47 การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 
22. กค 0409.6/ว298 ลว. 17 ก.ค. 49 การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร 
23. นร 0705/ว2 ลว. 3 ต.ค. 55 ซ้อมความเข้าใจการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่าย 

เดินทางไปต่างประเทศ 
24. กค 0526.5/ว103 ลว. 9 ธ.ค. 42 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ 
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25. กค 040802/ว112 ลว. 30 ธ.ค. 46 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไป 

ต่างประเทศ จาก บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
26. กค 0406.6/ว13 ลว. 4 ก.พ. 46 หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพ่ือเป็น 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
27. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน 

ภายในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ.2552 
28. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน

ภายในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
29. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราในการใช้รถยนต์ของ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2552 
30. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราในการใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย  

(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554 
31. ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ ในการ 

เดินทางไปราชการภายในประเทศ พ.ศ. 2553 
 

 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
1. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่าย 
2. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ค าสั่ง 
3. แบบ 8708 รายงานเดินทางไปราชการ 
4. ใบเสร็จรับเงิน ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าสมทบสมาชิก 

ค่าโดยสารเครื่องบิน อ่ืนๆ 
5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก 111 
6. ใบส าคัญรับเงิน 
7. ใบแจ้งรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)  
8. ต้นเรื่องการเดินทางไปราชการ 
9. หลักฐานค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
10. บันทึกขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
11. หลักฐานอื่นๆท่ีจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่าซ่อมรถ 

ระหว่างการเดินทาง 
12. ใบเสร็จรับเงินฉบับภาษาไทย  
13. บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding pass) 
14. กากบัตรโดยสารเครื่องบิน  
15. ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการรับเงิน (Itinerary Receipt) 
16.  อ่ืนๆ 
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 วิธีการตรวจสอบ และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ   

1. ตรวจสอบบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ เพ่ือตรวจสอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ 
ต้องครอบคลุมตั้งแต่วันที่ออกเดินทางถึงวันสิ้นสุดการเดินทาง เพ่ือให้เกิดสิทธิการเบิกค่าพาหนะ และเพ่ือ
ประโยชน์ในการค านวณ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง 

2. ตรวจสอบต้นเรื่องการเดินทางไปราชการ และดูก าหนดการ  ต้นเรื่องของการขออนุมัติ 
เดินทาง เช่น หนังสือเชิญประชุม ฯ 

3. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายต่างๆว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เช่น   
3.1 ใบเสร็จรับเงิน (ค่าพาหนะ) 
      - ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร 

เครื่องบิน 
- ค่าโดยสารเครื่องบิน กรณีจ่ายค่าบัตรโดยสารแบบประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket)  

ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (itinerary Receipt) 
- ค่าพาหนะรับจ้าง ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) เป็นหลักฐาน 

การจ่าย 
- ค่าโดยสารรถประจ าทาง เบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

(แบบบก. 111) เป็นหลักฐานการจ่าย 
 3.2 ใบเสร็จรับเงิน (ค่าที่พัก)  
    - กรณจี่ายจริง (ให้แนบใบเสร็จรับเงิน) 
 - กรณเีหมาจ่าย (ไม่ต้องแนบเอกสาร) 

4. ตรวจสอบการค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง โดยค านวณตามที่ระเบียบก าหนด คือ ตรวจนับจ านวน  
วันเวลาที่เดินทาง เพ่ือค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงตามหลักเกณฑ์ และอัตราในระเบียบ (เบิกตามบัญชีหมายเลข 2) 

5. ตรวจสอบยานพาหนะการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบหรือไม่  และดูสถานที่ตั้งปั้มน้ ามัน 
นอกเหนือเส้นทางไหม   

6. ตรวจสอบค่าท่ีพักว่าเป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด  คือ การเบิกค่าท่ีพัก เลือกเบิกได้ 2  
ลักษณะ 1) เหมาจ่าย 2) จ่ายจริง 

7. ตรวจสอบการใช้พาหนะส่วนตัว  โดยตรวจสอบการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และ 
อัตราเงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบก าหนดหรือไม่ คือ
รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 

8. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารการเบิกจ่าย  
9. ตรวจสอบรายงานเดินทางไปราช (แบบ 8708) ว่าสอดคล้องกับขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

หรือไม ่ 
10. ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน มีการอนุมัติหรือไม่ และดูว่ารายการที่ยืมตรงกันหรือไม่ และ 

ดูวงเงินการยืมเงินทดรองราชการ และรายการยืมเงินถูกต้องหรือไม่ และดูการจ่ายเงินก่อนที่ระเบียบก าหนด
หรือไม ่

11. ตรวจสอบค่ารถทัวร์เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัดหรือไม่ 
12. ตรวจสอบค่าแท็กซี่เบิกได้ตามจริงไม่เกิน 400 บาท 
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แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการในประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มต้น 

ขอรับเอกสารจากหน่วยรับตรวจ 

คัดแยกเอกสารใบส าคัญ 

การเบิกจ่าย 

สอบทานเข้ากับ
ทะเบียนคุม 
การเบิกจ่าย 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

1. บันทึกขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ 
2. ต้นเรื่องการขอไปราชการ  
3. สัญญาการยืมเงิน 
4. ก าหนดการ 
5. การค านวณค่าเบี้ยเลี้ยง 
6. การขออนุมัติการใช้พาหนะ
ส่วนบุคคล 
7. หลักเกณฑ์การเบิกค่าน้ ามัน
พาหนะส่วนบุคคล 
8. ค่าที่พัก 
9. รายงานเดินทางไปราชการ  
(แบบ 8708) 
10. หลักฐานคา่ตอบแทน
พนักงานขับรถ 
11. ใบเสร็จรับเงิน 
12. หลักฐานอื่นๆที่จ าเป็นในการ
เดินทางไปราชการ 
13. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 

- ติดตามผลการด าเนิน 

ตามข้อเสนอแนะ 

- สรุปผลการตดิตาม 
 

รายงานผล
การติดตามผล

การด าเนิน
ตาม

ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ/
อธิการบดี 

หน่วยงาน 
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การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการฝึกอบรม 

 การฝึกอบรมหมายความว่า  
อบรม ประชุม / สัมมนา (วิชาการ เชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษฝึกศึกษา ฝึกงาน ดูงาน  

หรือเรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ มีโครงการ / หลักสูตร ช่วงเวลา จัดที่แน่นอน เพ่ือพัฒนา
บุคคล / เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่มีการรับปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพไม่ใช่หลักสูตร 
การเรียนการสอน การศึกษาต่อ ไม่ใช่การประชุมหารือ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการคณะท างาน 

การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
1. การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่ง 

เป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ประเภทวิชาการ ระดับ 
เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ ประเภทอ านวยการ ระดับสูง ประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง 

2. การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง 
เป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่งประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงานช านาญงาน อาวุโส ประเภท
วิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ ประเภท อ านวยการ ระดับต้น 

3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่มีผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมเกิน 
กึง่หนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 
 บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายได้มี ดังนี้ 

1. ประธานในพิธีเปิด-ปิด แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม 
2. เจ้าหน้าที ่
3. วิทยากร 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
5. ผู้สังเกตการณ์ 

กรณีส่วนราชการเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 
1. ต้องได้รับอนุมัติโครงการ/หลักสูตร การฝึกอบรมจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ

งบประมาณก่อน 
2. การฝึกอบรมบุคคลภายนอกจัดได้เฉพาะในประเทศเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม 

ให้ส่วนราชการ ที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
(2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
(3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
(4) ค่าประกาศนียบัตร 
(5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
(6) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
(8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 
(9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(10) ค่ากระเป๋า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่เกินใบละ 300 บาท 
(11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ไม่เกินแห่งละ 1,500 บาท 
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(12) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(13) ค่าอาหาร 
(14) ค่าเช่าที่พัก 
(15) ค่ายานพาหนะ 

ค่าใช้จ่ายตาม (1) ถึง (9) ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
ค่าใช้จ่ายตาม (12) ถึง (15) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฝึกอบรม 
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ได้แก่ 

1. ค่าอาหารว่าง - เครื่องดื่ม 
2. ค่าอาหาร 
3. ค่าเช่าที่พัก 

 
 ระเบียบที่เก่ียวข้องที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ  

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

4. กค 0406.4/ว5 ลว. 15 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรา 
ค่าจ้างข้ันต่ าปี 2556  

5. กค 0406.4/20123 ลว 10 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 
6. กค 0409.6/ว399 ลว 15 พฤศจิกายน 2550 เรื่องซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่าย 

ค่าเช่าที่พัก ในการฝึกอบรมในประเทศ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ 
 

 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 
กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. โครงการและงบประมาณค่าใช้จ่าย 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่ารับรองวิทยากร 
5. ใบส าคัญรับเงิน เช่น ค่าตอบแทนวิทยาการ 
6. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
7. รายชื่อ/ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
8. หนังสือเชิญวิทยากร 
9. แบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
10. ส าเนาบัตรประชาชน ได้แก่ ผู้รับจ้าง วิทยากร 
11. บันทึกขออนุมัติกรณีจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเกินกว่าระเบียบก าหนด 
12. ค่าใช้จ่ายเดินทางของวิทยากร เช่น ค่าท่ีพัก ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าน้ ามัน เป็นต้น 
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13. รายชื่อผู้เข้าร่วมเลี้ยงรับรองวิทยากร 
14. ค่าตกแต่งสถานที่ 
15. ค่ากระเป๋าเอกสาร 

กรณีเป็นผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
1. บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
2. หนังสือต้นเรื่อง 
3. ใบเสร็จรับเงินค่าเดินทางไปฝึกอบรม เช่น ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

ค่าธรรมเนียม เงินสมทบ ค่าโดยสารเครื่องบิน อ่ืนๆ 
4. ใบส าคัญรับเงิน เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าทางด่วน  
5. บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ/ค าสั่ง 
6. แบบ 8708 รายงานเดินทางไปราชการ 
7. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน บก 111 
8. ใบแจ้งรายละเอียดการเข้าพัก (Folio)  
9. หลักฐานค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
10. บันทึกขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
11. หลักฐานอ่ืนๆที่จ าเป็นในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่าซ่อมรถ

ระหว่างการเดินทาง 
12. ใบเสร็จรับเงินฉบับภาษาไทย  
13. บัตรผ่านขึ้นเครื่อง (Boarding pass) 
14. กากบัตรโดยสารเครื่องบิน  
15. ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการรับเงิน (Itinerary Receipt) 
16.  อ่ืนๆ 
 

 วิธีการตรวจสอบ และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 กรณีหน่วยงานเป็นผู้จัดการฝึกอบรม 

1. ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการ/ก าหนดการ  
2. ตรวจสอบผลที่คาดว่าจะได้รับ และวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. ตรวจสอบการประเมินความพึงพอใจของโครงการ 
4. ตรวจสอบการยืมเงินของโครงการ 
5. ตรวจสอบแผนการจัดฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายของผู้ เข้าร่วมโครงการว่าเป็นไปตาม

วัตถปุระสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
6. ตรวจสอบหนังสือเชิญวิทยากร/การตอบรับ 
7. ตรวจสอบรายชื่อ/ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
8. ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
9. ตรวจสอบการประมาณการของโครงการ/และการถ่ัวเฉลี่ยทุกรายการหรือไม่ 
10. ตรวจสอบรายละเอียดการจัดโครงการ 
11. ตรวจสอบเกณฑ์การจ่ายในระเบียบการฝึกอบรม/สัมมนาว่าครบถ้วนถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
12. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร  
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ใบจองอาหาร ใบเสนอราคา ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111)  
13. ตรวจสอบใบแจงรายการการฝึกอบรม/สัมมนา 
14. ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
15. ตรวจสอบประเภทการฝึกอบรม/สัมมนา (ประเภท ก ประเภท ข) 
16. ตรวจสอบใบขออนุมัติการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 
17. ตรวจสอบค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
18. ตรวจสอบบันทึกการขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเกินกว่าระเบียบก าหนด 
19. ตรวจสอบค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ตามหนังสือที่ กค 0406.4/ว 5 ลว. 14  

ม.ค. 56) 
20. ตรวจสอบรายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
21. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 

กรณีเป็นผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
1. ตรวจสอบต้นเรื่องกับบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการสอดคล้องกันหรือไม่ 
2. ตรวจสอบก าหนดการในการฝึกอบรม/สัมมนา 
3. ตรวจสอบรายงานเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) สอดคล้องกับบันทึกขออนุมัติเดินทาง 

ไปราชการหรือไม ่
4. ตรวจสอบการค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ถ้ามีเลี้ยงอาหารค านวณตามสัดส่วน 

การเลี้ยงอาหาร 
5. ตรวจสอบค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) 
6. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายค่าเครื่องบิน 
7. ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงิน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก

ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม เงินสมทบ ค่าโดยสารเครื่องบิน อ่ืนๆ 
8. ตรวจสอบบันทึกการขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 
9. ตรวจสอบค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
10. ตรวจสอบเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบ แบบค้างคืนกับไม่ค้างคืน 
11. ตรวจสอบยานพาหนะการเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบหรือไม่  และดูสถานที่ตั้งปั้มน้ ามัน 

นอกเหนือเส้นทางไหม 
12. ตรวจสอบค่าท่ีพักตามที่ระเบียบก าหนด พักเดี่ยวกับพักคู่ (ตามหนังสือที่ กค 0406.4/ว 5  

ลว. 14 ม.ค. 56) 
13. ตรวจสอบสัญญาการยืมเงิน มีการอนุมัติหรือไม่ และดูว่ารายการที่ยืมตรงกันหรือไม่ และ 

ดูวงเงินการยืมเงินทดรองราชการ และรายการยืมเงินถูกต้องหรือไม่ และดูการจ่ายเงินก่อนที่ระเบียบก าหนด
หรือไม ่

14. ตรวจสอบค่ารถทัวร์เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัดหรือไม่ 
15. ตรวจสอบค่าแท็กซ่ีเบิกได้ตามจริงไม่เกิน 400 บาท 
16. ตรวจสอบบันทึกขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียน 
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แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการฝึกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ขอรับเอกสารจากหน่วยรับตรวจ 

คัดแยกเอกสารใบส าคัญการ
เบิกจ่าย 

สอบทานเข้ากับ
ทะเบียนคุม 
การเบิกจ่าย 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

1. โครงการ /ก าหนดการ  
2. ประมาณการของโครงการ 
3. สัญญาการยืมเงิน 
4. แผนการจัดฝึกอบรม 
5. ผลการด าเนินงานของโครงการ 
6. ผลประเมินโครงการ 
7. รายชื่อ/ลายมือชื่อผู้เขา้ร่วม 
อบรม/สัมมนา 
8. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ 
9. หนังสือเชิญวิทยากร/การตอบรับ 
10. เกณฑ์การจ่ายในระเบยีบการ 
ฝึกอบรม/สัมมนา 
11. หลักฐานการจ่ายเงิน  
12. ใบแจงรายการการอบรม/สัมมนา 
13. คณะกรรมการด าเนินงาน 
14. ขออนุมัติการส่ังซ้ือ/สั่งจ้าง 
15. ค่าสมนาคุณในการศึกษาดูงาน 
16. บันทึกการขออนุมัติการจ่าย 
ค่าตอบแทนวิทยากรเกินกวา่
ระเบียบก าหนด (ถ้ามี) 
17. รายงานสรุปผลการจัดโครงการ 
18. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

รายงานผลการตรวจสอบ 

- ติดตามผลการด าเนิน 

ตามข้อเสนอแนะ 

          - สรุปผลการตดิตาม 
 

รายงานผล
การติดตามผล

การด าเนิน
ตาม

ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ/
อธิการบดี 

หน่วยงาน 
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การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หมายถึง เงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกตินอกเวลาราชการ ทั้งในและ 
นอกที่ตั้งส านักงาน หรือลักษณะงานเป็นผลัดหรือกะ และได้ปฏิบัติงานนอกผลัดหรือกะของตน โดยจ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทน 

เงินตอบแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะ 
งานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานในที่ตั้งส านักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการในท่ีตั้งส านักงาน หรือ  
โดยลักษณะงานส่วนใหญ่ต้องปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงาน และได้ปฏิบัติงานนั้นนอกเวลาราชการนอกที่ตั้ง
ส านักงาน และหรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัดหรือกะและได้ปฏิบัติงานนั้นนอก
ผลัดหรือกะของตนต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการโดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จ าเป็น และให้ค านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับระบบและ
วิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

กรณีท่ีมีราชการจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยยังไม่ได้รับอนุมัติให้ขออนุมัติ 
จากผู้มีอ านาจโดยไม่ชักช้า และให้แจ้งเหตุแห่งความจ าเป็นที่ไม่อาจขออนุมัติก่อนได้ ข้าราชการได้รับค าสั่ง 
ให้เดินทางไปราชการไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนนอกเวลาราชการ เว้นแต่ ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการก่อนการเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั้นเสร็จสิ้นและกลับถึงท่ีตั้งส านักงานในวันใด  
หากจ าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น ให้เบิกเงินตอบแทนได ้
 กรณีมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นครั้งคราวหรือเป็นไปตาม 
นโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หน่วยงานปฏิบัติ โดยมีก าหนดระยะเวลาแน่นอน และมีลักษณะเร่งด่วน  
เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือประโยชน์สาธารณะ หัวหน้าส่วนราชการอาจสั่งการให้ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการติดต่อกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนเป็นรายครั้งไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง ในอัตรา  
ชั่วโมง ละ 60 บาท การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกันให้นับเวลาปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการทุกช่วงเวลารวมกัน เพ่ือเบิกเงินตอบแทนส าหรับวันนั้น การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอ่ืนของทางราชการส าหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว 

ผู้ที่สามารถเบิกจ่ายได้ 
- ข้าราชการ 
- ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ งบบุคลากร 
- พนักงานราชการ 
- ผู้รับจ้างจากการจ้างเหมาบริการ (ตามข้อตกลงในสัญญาจ้าง) 

หลักเกณฑ์การจ่าย 
- จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกตินอกเวลาราชการ 
- ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ  
- กรณีมีราชการจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา โดยไม่ได้รับอนุมัติ ให้รีบขออนุมัติ 

โดยไม่ชักช้า 
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ลักษณะงานนอกเวลาราชการ 
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในส านักงาน    นอกเวลาราชการในส านักงาน 
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงาน   นอกเวลาราชการนอกท่ีตั้งส านักงาน 
ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นผลัด / กะ    นอกเวลานอกผลัด / กะ 

เวลาราชการ : 08.30 น. - 16.30 น. ของวันท าการหรือที่ส่วนราชการก าหนดเป็นผลัด / กะ  
หรือเป็นอย่างอ่ืน 

วันท าการ : วันจันทร์ – วันศุกร์หรือที่ส่วนราชการก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
วันหยุดราชการ : วันเสาร์ – วันอาทิตย์หรือที่ส่วนราชการก าหนดเป็นอย่างอ่ืน และวันหยุดราชการ

ประจ าปี /พิเศษอ่ืนๆ 
การปฏิบัติงานเป็นผลัด / กะ : ปฏิบัติงานประจ าตามหน้าที่ที่ผลัดเปลี่ยนตลอด 24 ชม. แต่ละผลัด / 

กะ ต้องไม่น้อยกว่า 8 ชม. (รวมเวลาหยุดพัก) 
 อัตราค่าตอบแทน 

1. นอกเวลาราชการในวันท าการ   
- ชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 4 ชั่วโมง 

2. นอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ 
- ชั่วโมงละ 60 บาท ไม่เกิน 7 ชั่วโมง 

3. กรณีพิเศษ (เร่งด่วน) ไม่ใช่งานประจ าของข้าราชการผู้นั้น 
- ชั่วโมงละ 60 บาท ไม่เกินครั้งละ 7 ชั่วโมง 

4. ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาในวันเดียวกันให้นับรวมกันได้ 
5. ถ้าได้รับค่าตอบแทนอ่ืนจากการท างานนอกเวลา ให้เบิกได้ทางเดียว 
*** กรณีเดินทางไปราชการในช่วงที่มีค าสั่งให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเมื่อกลับถึงที่ตั้ง 

และได้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาในวันนั้น เบิกเงินตอบแทนได ้
 กรณีที่เบิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ได้ 

1. อยู่เวรรักษาการณ์ สถานที่ราชการ 
2. ปฏิบัติงานไม่เต็มจ านวนชั่วโมง 

การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
1. กรณีมีผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการร่วมกันหลายคน ให้ผู้ปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่งเป็น 

ผู้รับรองการปฏิบัติงาน หากเป็นการปฏิบัติงานเพียงล าพังคนเดียว ให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้รับรอง 
2. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายใน 15 วัน 

นับแต่วันที่เสร็จสิ้น การปฏิบัติงาน 
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 ระเบียบที่เก่ียวข้องที่ใช้ประกอบการตรวจสอบ 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

พ.ศ. 2550 
2. หนังสือที่ กค 0409.6/ว 436 ลว. 18 ธ.ค. 50 เรื่องซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบ 
3. แนวปฏิบัติการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองคลังและพัสดุ 

 
 เอกสารประกอบการเบิกจ่าย  

1. ต้นเรื่องการขอปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
2. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
3. ค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
5. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
6. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
 วิธีการตรวจสอบ และเทคนิคที่ใช้ในการตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบต้นเรื่องกับบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสอดคล้องกันหรือไม่ 
2. ตรวจสอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรายชื่อสอดคล้องกับวันเวลาปฏิบัติ 

ราชการหรือไม ่
3. ตรวจสอบผู้รับรองในบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. ตรวจสอบอัตราการเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
5. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นไปตามค าสั่ง 

หรือไม ่
6. ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกับบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ 
7. ตรวจสอบการลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน 
8. ตรวจสอบลายมือชื่อ และวันที่รับเงิน 
9. ตรวจสอบลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 
10. เปรียบเทียบรายมือชื่อผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน 

สอดคล้องกันหรือไม ่
11. ตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เกินตามระเบียบก าหนด 
12. ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามที่ขออนุมัติหรือไม่ และ

รายงานภายในระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด 
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แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

ขอรับเอกสารจากหน่วยรับตรวจ 

คัดแยกเอกสารใบส าคัญการ
เบิกจ่าย 

สอบทานเข้ากับ
ทะเบียนคุม 
การเบิกจ่าย 

ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 
ครบถ้วน 

 
1. ต้นเรื่องการขอปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
2. บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
3. ค าสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
4. บันทึกขออนุมัติเบกิค่าตอบแทนใน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
5. บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 
6. หลักฐานการเบกิจ่ายเงินค่าตอบแทน
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

รายงานผลการตรวจสอบ 

- ติดตามผลการด าเนิน 

ตามข้อเสนอแนะ 

 - สรุปผลการติดตาม 
 

รายงานผล
การติดตามผล

การด าเนิน
ตาม

ข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ/
อธิการบดี 

หน่วยงาน 



ส ำนักตรวจสอบภำยใน   
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ปรึกษำได้ เข้ำใจงำน 


