สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู (KM) กองคลัง
เรื่อง ระเบียบการเบิกจาย
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม 2 อาคารอํานวยการ
วิทยากรโดย

:

คุณบรินดา วิริยะเสนา
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

รายชื่อผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู กองคลัง
1.นางภัทราภรณ ระเบียบโลก

หัวหนาแผนกการเงิน

2.นางสาวสมฤดี บุญทองใหม

หัวหนาแผนกบัญชี

3.นางสาววิชิดา โอฬารกิจกุลชัย

หัวหนาแผนกเงินเดือนและสวัสดิการ

4.นางสาวนัฐญา กุลธนสถิต

นักวิชาการการเงิน

5.นางสุพัทรา ดงอุเทน

นักวิชาการการเงิน

6.นางกุสุมา ไทยสุนทร

นักวิชาการการเงิน

7.นางสาวอภิสรา การะเกต

นักวิชาการการเงิน

8.นางสาวพิมพชนก เอื้อวิบูลยผล

นักวิชาการการเงิน

9.นางจันทรจิรา สุมาลี

นักวิชาการบัญชี

10.นางสาวนิภา โฉมงาม

นักวิชาการบัญชี

11.นางสาวปุญญิศา ใจเพชร

นักวิชาการบัญชี

12.นางสาวสุภศร ประดับพร

นักวิชาการบัญชี

13.นางสาวอัจฉรา เมตโต

นักวิชาการบัญชี

14.นางอุษา เกิดวัน

นักวิชาการการเงิน

15.นางปทิตตา เสวีวัลลภ

นักวิชาการการเงิน

16.นางสาวชวยจู แซหลี

เจาหนาที่การเงิน

17.นางสาววนิดา สุวรรณนพ

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ

18.นางสาวรัตติยา โจมฤทธิ์

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ

19.นางสาวสุพรรณี เกิดวัน

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ

20.นางสาวศศินา รอดศิริ

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ

รายชื่อผูลาการเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู กองคลัง
1.นางสาวเนตรนภา แพทยเจริญ

นักวิชาการการเงิน

2.นายวีรยุทธ ปานดํา

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ

3.นางสาวนิตยา เชื้อนอย

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ

4.นางบุญรัตน เถื่อนอาราม

เจาหนาที่บริหารงานธุรการ

หัวขอการจัดการความรู (KM ) กองคลัง เรื่อง ระเบียบการเบิกจาย
กองคลัง มีแผนกการจัดการความรู มีการกําหนดกระบวนการของการจัดการความรู (KM)
ประจําปการศึกษา 2560 ของหนวยงาน ซึ่งกําหนดใหจัดกิจกรรมใหความรูแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในหัวขอ
“ระเบียบการเบิกจาย” ดังนี้
1. ทบทวนระเบียบการเบิกจาย
2. การเบิกคาใชจายในการเดินทาง
3. การปรับเปลี่ยนแบบฟอรมเอกสาร ใบสําคัญรับรองการรับเงิน
4. การอนุโลมการแนบสําเนาบัตรประชาชนเพื่อประกอบเอกสารใบสําคัญรับรองการรับเงิน
5. การเบิกคาโดยสาร
1. ทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การเบิกจาย
1. การเบิกจายเงิน พ.ศ.2535 (เอกสารแนบที่ 1)
2. การเบิกจายเงิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 (เอกสารแนบที่ 2)
3. การเบิกจายเงิน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 (เอกสารแนบที่ 3)

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯวาดวยการเบิกจาย เงิน พ.ศ.2535
ขอที่ 8 การเบิกจายเงินของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามงบประมาณ ซึ่งไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ
ขอที่ 9 การเบิกจายเงินทุกกรณี ใหระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินไปใชจายดวย และจะขอเบิกเงินกอน
กําหนด 15 วันมิได ยกเวนไดรับอนุมัติเปนกรณีพิเศษ
ขอที่ 14 การอนุมัติเบิกจายจะทําไดตอเมื่อไดตรวจสอบสาระสําคัญแลวดังตอไปนี้
14.1 มีลายมือชื่อผูขอเบิกถูกตอง
14.2 มีงบประมาณเพียงพอและมีรายการถูกตอง
ขอที่ 15 การเบิกจายที่ไมถูกตองสาระสําคัญ ใหผูตรวจทักทวงพรอมใหเหตุผลเพื่อใหผูเบิกแกไขใหถูกตอง
ขอที่ 16 ผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินเบิกจายปรับปรุงลาสุด (ฉบับที่ 3) ผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินเบิกจาย
16.1 อธิการบดี เปนผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินเบิกจายครั้งละไมเกินหนึ่งลานบาท โดยไมรวมถึงเงินที่
จายเปนประจํา ไดแก เงินเดือน หรือเงินที่จายตามระเบียบ เชน เงินสะสม เปนตน
16.2 นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เปนผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินเบิกจายครั้งละไมเกินหาลานบาท
16.3 คณะกรรมการบริหารของสภามหาวิทยาลัยฯ เปนผูมีอํานาจอนุมัติวงเงินเบิกจายครั้งละไมเกิน
สิบลานบาท
ขอที่ 17 อธิการบดีจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามที่มีระเบียบขอบังคับหรือตามมติของสภา
มหาวิทยาลัยฯ
ขอที่ 18 การจายเงินทุกรายใหจายเปนเช็คในนามของผูรับเงิน (ระบุ A/C PAYEE ONLY) หรือในนามของ
หนวยงาน เวนแตกรณีที่เหมาะสม หรือมีความจําเปนตองจายเงินสดโดยมีวงเงินกําหนด 100,000 บาท
ขอที่ 19 การจายเงินตองมีหลักฐานการจายเงินซึ่งพิมพหรือเขียนดวยหมึกหรือวัสดุอื่นใดที่ลบไดยาก การ
แกไขหลักฐานการจายเงิน ใหใชวิธีขีดฆาแลวพิมพหรือเขียนใหม โดยใหผูจายเงินหรือผูออกใบสําคัญลงราย
มือชื่อกํากับไวทุกแหง
ขอที่ 20 ใบเสร็จรับเงินตองมีรายการดังตอไปนี้
20.1 ชื่อสถานที่ทําการหรือที่อยูของผูรับเงิน
20.2 วัน เดือน ป ที่รับเงิน
20.3 รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
20.4 จํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
20.5 รายมือชื่อของผูรับเงินและผูจายเงิน

ในกรณีที่เปนใบสําคัญจาย ใหอธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมายลงรายมือชื่อกํากับอนุมัติไว หรือลง
รายมือชื่อในงบหนาสรุปใบสําคัญคูจาย
ขอที่ 21 การจายเงินถาผูมีสิทธิ์รับเงินไมสามารถมารับเงินดวยตนเองได จะมอบฉันทะเปนรายลักษณอักษร
ใหผูอื่นรับแทนได
ขอที่ 22 การจายเงินซึ่งตามลักษณะไมอาจเรียกเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได ใหผูจายเงินทําใบสําคัญรับรอง
การจายเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหทําบันทึกชี้แจงเหตุที่ไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินไว เพื่อ
ประกอบการพิจารณาดวย
ขอที่ 23 กรณีที่ใบสําคัญคูเงินสูญหาย ในปฏิบัติดังนี้
23.1 ถาใบเสร็จรับเงินสูญหาย ใหใชสําเนาใบเสร็จ ซึ่งผูรับเงินรับรองแทนได
23.2 ถาใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินตามขอ 23.1 ได ใหผูจายเงินทํา
ใบรับรองการจายเงินโดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณที่ใบเสร็จสูญหายและไมอาจขอสําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นได
พรอมทั้งคํารับรองวายังไมเคยนําใบเสร็จรับเงินฉบับนี้มาเบิกจาย และหากคนพบภายหลังก็จะไมนํามาเบิกจาย
อีกเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่ออนุมัติแลวก็ใหใชหลักฐานนั้นอนุมัติได
ขอที่ 24 ใหฝายการเงิน-บัญชี ของมหาวิทยาลัยเก็บรักษาหลักฐานการจายไวใหผูตรวจสอบบัญชีของ
มหาวิทยาลัยตรวจสอบไวในที่ปลอดภัยอยาใหสูญหายได
ขอที่ 25 ในการจายเงินตองใหผูมีอํานาจสั่งจายเงิน หรือผูที่ไดรับมอบหมายสั่งจายเงินอนุมัติไว ในเรื่องที่ขอ
อนุมัติหรือในใบสําคัญจายทุกครั้ง
2.อัตราเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก และคาพาหนะเดินทาง ในการไปปฏิบัติงานตางจังหวัด
1. ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ 81/2543 (เอกสารแนบที่ 4)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ 29/2552 (ปรับอัตรา) (เอกสารแนบที่ 5)
3. การปรับเปลี่ยนแบบฟอรมเอกสาร ใบสําคัญรับรองการรับเงิน
4.การอนุโลมการแนบสําเนาบัตรประชาชนเพื่อประกอบเอกสารใบสําคัญรับรองการรับเงิน
5. การเบิกคาโดยสาร กรณีรถเดินทางรถสาธารณะ
ตามระเบียบเบิกจาย ตองมีเอกสารการจาย เชน ตั๋วเดินทาง ใบเสร็จรับเงิน กรณีรถแท็กซี่ ให
ถายรูปมิเตอร และ ปายแสดงทะเบียนรถและคนขับ การเดินทางตองคิดจากตนทาง (มหาวิทยาลัย) ทุกการ
เดินทางตองไดรับอนุมัติใหเบิกคาเดินทางไดอยางชัดเจน

สรุปแนวปฏิบัติที่ไดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
หัวขอ ระเบียบการเบิกจาย
1. นักวิชาการการเงิน และนักวิชาการบัญชี ควรทบทวนเรื่องระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ วาดวยการ
เบิกจาย
1.1 การเบิกจายเงิน พ.ศ.2535
1.2 การเบิกจายเงิน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541
1.3 การเบิกจายเงิน(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ 81/2543
1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ 29/2552 (ปรับอัตรา)
2. มีการตรวจสอบสาระสําคัญของเอกสารการเบิกจาย เชน ลายมือชื่อผูขอเบิก มีงบประมาณเพียงพอ
ใบเสร็จรับเงินมีรายการที่ถูกตอง
3. หากมีการเบิกจายที่ไมถูกตองตามสาระสําคัญ ใหผูตรวจทักทวงพรอมใหเหตุผลเพื่อใหผูเบิกแกไขให
ถูกตอง
4. มีการปรับปรุงแบบฟอรมใบสําคัญรับรองการรับเงิน โดยใหผูรับเงินระบุจํานวนเงินที่ไดรับทุกครั้ง หาก
ผูรับเงินไมไดระบุจํานวนเงิน ใหสงคืนเอกสารใหผูเบิกแกไขใหถูกตอง
5. การอนุโลมการแนบสําเนาบัตรประชาชนเพื่อประกอบเอกสารใบสําคัญรับรองการรับเงิน ใหขอ
รายละเอียดเกี่ยวกับผูรับเงิน เชน เลขที่บัตรประชาชน ที่อยูที่สามารถติดตอได เบอรโทรศัพท เปนตน

ภาพกิจกรรม

