
รายงานการประชมุซกัซอ้มความเข้าใจการปฏบิัตงิานดา้นการเงนิการคลัง 
ครัง้ที ่1/2565 

วนัองัคารที ่19 ตลุาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมกลุาด า ชัน้ 7 อาคารจุฬาภรณ ์กรมประมง 

 
 

ผูม้าประชมุ 
 1   นายถาวร    ทันใจ  รองอธิบดีกรมประมง 
 2   นางสาวอังคณา   ผลเจริญ  หัวหน้ากลุ่มบัญชี รักษาราชการแทน  กค. 
      ผู้อ านวยการกองบริหารการคลัง 
 3   นางภรพิชญา   สโมสร  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง  กค. 

4   นางสาวพรธีรา   บุญญานุพงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารพัสดุ   กค. 
5   นางสาวสริญญา  เฟ่ืองฟูุง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กค. 
6   นางศุภาณัฐ   อินทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มการเงิน   กค. 
7   นายวิชาญ  บุญทวี  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ   กค. 
8   นางสาวจิตตรา   อุดมเอนกลาภ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กค. 
9   นางสาววิลัยวัลย์      คณะพรม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กค. 
10 นางสาวอมรรัตน์ อาวรธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กค. 
11 นางสาวสุกันทา   ละเอียบคง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กค. 
12 นายนราวุธ  ศรีอนันต์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กค. 
13 นางสาวณัฐพร  สุขละม้าย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กค. 
14 นางเพ็ญศรี    ชวนานนท ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  กค. 
15 นางศนิยา    พิมพ์มีลาย นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  กค. 
16 นางสาวจันทร์เพ็ญ  ข าเลิศ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กค. 
17 นางสาวจารุณี   สามพันตับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กค. 
18 นางชื่นจิต   ตุ้มอ่อน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กค. 
19 นางสาววิภาว ี ทองใบ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กค. 
20 นางสาวภัทรพร   แข็งกสิกรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กค. 
21 นางสาวอุไร   เจิมวิจิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กค. 
22 นางสาววิภาพร  ดีมั่นคง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  กค. 
23 นายณัฏฐพล  ค าวาง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  กค. 
24 นางปัจฉิมา   มณีเอ่ียม เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน  กค. 
25 นางสาวจารุวรรณ  แสงแก้ว  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กค. 
26 นางประวิณี   จิตต์สุวรรณ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กค. 
27 นางสาวสุกัญญา   ผลประเสริฐ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กค. 
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28 นางสาวพิมพร  ยุวพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กค. 
29 นางสาวนฤมล   หลงฉิม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กค. 
30 นางสาวมินทิรา   ชุบค า  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กค. 
31 นางสาวเหมือนฝัน   หลายชูไทย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กค. 
32 นางสาวสุทธิดา สลีบุญ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กค. 
33 นางสาวณัณทรวดี   จันทร์นาค เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กค. 
34 นางสาวปิยะนุช ชุมพูภาณะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กค. 
35 นางสาววลัยลักษณ์ เพชรประพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี   กค. 
36 นางสาวพิตรานรี  บุตรศิริ  นักวิชาการเงินและบัญชี   กค. 
37 นางสาวอรกัญญา   อินดา  นักวิชาการเงินและบัญชี   กค. 
38 นางสาวคนึงนิตย์   วิเทนจิตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  กค. 
39 นางสาวธรณ์ธันย์   กสินาชีวะ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  กค. 
40 นางสาวภคมน โสภาพล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กค. 

 41 นางสาววาสนา สบายเขต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  รบก.  
42 นางปภาดา   ศิริสวัสดิ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ กตน. 
43 นางสาวเกศกนก  เสริมแก้ว นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กตน. 
44 นางสาวกรกนก  ไชยศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ กตน. 
45 นางสาวเตือนใจ  พรหมศรีวัฒนา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กตน. 
46 นายศุภกฤต   รุ่งแจ้ง  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  กตน. 
47 นางสาวบุญวริภัทร ์ ใจแสน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  กตน. 
48 นางสาวจริพร แถมเดช  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  กตน. 
49 นางพัชรินทร์  ซื่อสกุล  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กพค. 
50 นางสรินยา   จันทโยธา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กพค. 
51 นางรัตนา   สุวรรณพงศ์ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กตป. 
52 นางสาวกันยกานต์  พนมกิจเจริญพร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กตร. 
53 นางลดารัตน์  บุญมาเลิศ พนักงานพิมพ์ ส4   กตร. 
54 นางสาวประภาพร  แก้วมะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  กตส. 
55 นางสาวฐิตาภรณ์  จันทร์คงวงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี    กตส. 
56 นางสุดา   คงวุฒิ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กรป. 
57 นางสาวอารีวรรณ์  อ่อนสุทธิ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  กรป. 
58 นางสาวกรชนก  เดชพิสุทธิธรรม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  กรป. 
59 นางสาวสุดเพียร  ศรีหล้า  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กนป. 
60 นางสาวจริยา  บุญช่วย  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กบม. 
61 นางขวัญฤทัย  รัตเนตร  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กบม. 
62 นางวราภรณ์  สินปรุ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กบร. 
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63 นางสาวอรวรรณ  เอกสุวรรณ์ พนักงานการเงินและบัญชี ส4  กบร. 
64 นายมุจจรินทร์  ศิริสวัสดิ์  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กบค. 
65 นางจุฑารัตน์  ไหมคง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กบค. 
66 นางสาวทิพพิมนต์  มาตย์นิก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กบค. 
67 นางสาวณฐมน  สีสงค ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กปต. 
68 นางสาวปิ่นแก้ว นิทเนตร์  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กปต. 
69 นางสาวมนทิรา  ศรีไชยนารถ เจ้าหน้าการเงินและบัญชี    กปต. 
70 นายเฉลิมพล  ชูจิต  นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  กมป 
71 นางสาวพิมพ์นารา  สอาดเอ่ียม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กมป 
72 นางสาวชุติมา  สุวรรณรินทร์ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กยผ. 
73 นายนันทพงศ์  ล านัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กยผ. 
74 นางสาวฤทัยชนก  มุกดาหาร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กพจ. 
75 นางสาวชลธชิา  ถึงจีน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กพช. 
76 นางสาวสุเนตรา  บุตรธงชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กพช. 
77 นางอุไร   สืบสุข  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส   กอส. 
78 นางปานฤดี   จิตดี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กอส. 
79 นางสาวปริศนา  อุ่นจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กอส. 
80 นางสาวชุติรัตน์  วิบูลโกศล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  กอส. 
81 นายราชวัตร  หาญบัวแก้ว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กพท. 
82 นางศิริวิมล   หมู่ก้อน  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป    กพท. 
83 นางสาวอภิสา  ตะโกนวล พนักงานผู้ช่วยประมง   กพท. 
84 นางสาวธนิชยา  แก้วค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กปจ. 
85 นางสาวศิริจินดา  บัวศรีแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กปจ. 
86 นางสาวศรัณรัตน์  จอมวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการ    กปจ. 
87 นางสาววราภรณ ์ โคจร  นักวิชาการการเงินและบัญชี  กพก. 
88 นางรัญทม   คงทรัตน์ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กพก. 
89 นางสาวฉัตรสุดา  แย้มแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กพก. 
90 นางสาวศศิพร สุขพญา  หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กพส. 
91 นางสาวจุฑารัตน์  บุพศิริ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน กพส. 
92 นางสาวบัณฑิตา  โยธานันท์ หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กพอ. 
93 นางสาวรัตนะ  พุ่มกลัด  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กพอ. 
94 นางสาวศิริวรรณ  ต้อมทอง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   รบก. 
95 นายกิติพร   เจียรสมจิตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  ศทส. 
96 นางกฤษณา   เตชะสัตยา นักจัดงานทั่วไปช านาญการ  สปก. 
97 นางสาวรุ่งทิพย์  พรมพิลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  สปก. 
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98 นายณรงค์กร  สีไว  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   สปก. 
99 นางสุนทรี   แสงแสน  หัวหน้าฝุายสารบรรณ   สลก. 
100 นางคณานวล  วิจิตรโท  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  สลก. 
101 นางสาวพัชรี  ดิษฐแส  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สลก. 
102  นางสาวสุมาลี  ทองสีขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   สลก. 
103 นางสิรีรัศมิ์  วิริยกิจจา หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป   กกม. 
104 ว่าที่ ร.ต.หญิงรสิตา นาคพิพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ   กพร. 
 

เริ่มประชมุเวลา  9.00 น. 
 
 
ระเบยีบวาระที ่1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชมุทราบ 
 ตามที่ กองบริหารการคลัง จัดให้มีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลังครั้งที่ 1/2565 โดยได้ทบทวนการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานส่วนกลาง ที่ส่งใบส าคัญให้
กองบริหารการคลังด าเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พบว่ายังมีขั้นตอนการปฏิบัติงานบางอย่างที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงานที่กองบริหารการคลังก าหนด เนื่องจากใน 
การเบิกจ่ายมีความส าคัญ จะต้องให้เป็นไปตามแผน และระเบียบ  ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ กองบริหารการคลัง จึงได้สรุปประเด็น
ปัญหา สาเหตุ พร้อมทั้งแนวทางปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ  และได้เชิญหัวหน้าฝุายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันนี้ 
 
มติที่ประชุม ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
   ไม่มี เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก 
มติที่ประชุม ทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระที ่3  เรื่องเพื่อทราบ 
 ปัญหาและแนวทางปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง 
 3.1 งานพัฒนาระบบงานคลัง   
       3.1.1 การส่งใบส าคญัในปีงบประมาณ 2564  
                  (1) กองบริหารการคลังได้สรุปจ านวนใบส าคัญที่ส่งเบิก ณ วันที่ 30 กันยายน 
2564 โดยมีใบส าคัญทั้งสิ้น 63 ฉบับ โดยส านักงานเลขานุการกรม มีจ านวนใบส าคัญมากที่สุด 10 ฉบับ ทั้งนี้
ประธานแจ้งให้หน่วยงานวางแผนในการส่งเบิกเอกสารช่วงสิ้นปี เพ่ือลดปัญหาการส่งเบิกในช่วงสิ้นปีงบประมาณ 

/(2) กองบริหาร... 
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                  (2) กองบริหารการคลังได้จัดท ารายงานการส่งเบิกแก้ไขของหน่วยงาน 
เปรียบเทียบระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 กับ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ซึ่ง
พบว่าแนวโน้มการส่งใบส าคัญแก้ไขของหน่วยงานลดลง ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดท าใบส าคัญในระบบฐานข้อมูลการเงิน
การคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น กองบริหารการคลัง จึงขอให้หน่วยงานตรวจสอบใบส าคัญที่สร้างในระบบทุกเดือน 
โดยเมื่อสร้างใบส าคัญแล้วให้ท าการส่งเบิกภายในหนึ่งเดือน หากไม่ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด กองบริหารการคลังจะ
ท าการยกเลิกใบส าคัญนั้น เว้นแต่กรณีใบส าคัญท่ีมี PO 
 3.1.2 กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง ได้สรุปปัญหาและแนวทางปรับปรุงหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ดังนี้ 
 

ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 
หน่วยงานมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการจัดท าใบขอ
เบิกเงินงบประมาณ กรณีเบิกจ่ายเป็นหมู่คณะโดยเลือก
รายชื่อเจ้าหนี้/ผู้รับเงินในการลดยอด เป็นรายชื่อที่ไม่
อยู่ในคณะที่ต้องการเบิก 

กองบริหารการคลัง ได้ประสานกับหน่วยงานทาง
โทรศัพท์ เพื่อแจ้งถึงความคลาดเคลื่อน พร้อมทั้งอธิบาย
สาเหตุและวิธีแก้ไขให้หน่วยงานเพ่ือให้สามารถจัดท า
ใบส าคัญได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว 

การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของ
ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า กองบริหารการคลัง ยัง
พิมพ์แบบกระดาษ และจัดส่งทางไปรษณีย์ เนื่องจากไม่
มี ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับ 

กองบริหารการคลังได้พัฒนาระบบพิมพ์หนังสือรับรอง 
การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 
แบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดท าแผ่นภาพประชาสัมพันธ์ 
เรื่อง การใช้งานระบบพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่
จ่ายฯ ทั้งนี้ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า สามารถพิมพ์
หนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่จ่ายปี 2564 ได้ตั้งแต่ 
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

 

 3.1.3 กองบริหารการคลัง ได้จัดท าแผ่นภาพในรูปแบบ Infographic เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์สาระส าคัญเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน แนวทางต่าง ๆ  เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของกองบริหารการคลัง 
หัวข้อ KM กองบริหารการคลัง หัวข้อย่อย Infographic  โดยหน่วยงานสามารถค้นหาและดาวน์โหลดบันทึกเป็น
ภาพเก็บไว้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 

มติที่ประชุม ทราบ 
 3.2 งานบรหิารงบประมาณ  
        3.2.1 กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้น าข้อมูลรหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เผยแพร่ทางเว็บไซต์กองบริหารการคลัง ข่าวกลุ่มบริหารงบประมาณ เมื่อ 5 
ตุลาคม 2564 เพ่ือให้ศูนย์/กอง/กลุ่ม และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงทราบและใช้ในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  
  
 

/3.2.2 กลุ่ม... 
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 3.2.2 กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้สรุปปัญหาและแนวทางปรับปรุงหรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ดังนี้ 
งานงบประมาณ 

ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 
1. การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS กับระบบฐานข้อมูล
การเงินการคลังไม่ตรงกัน ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงิน
คลาดเคลื่อน หรือไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได ้

1.จัดท ารายงานสถานการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS แจ้ง
หน่วยงานตรวจสอบเป็นรายเดือน  
   - ตรวจความถูกต้องระหว่างรายงานสถานะ การเบิกจ่าย
ในระบบ GFMIS กับระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง 
ก่อนแจ้งกลับกองบริหารการคลัง   
   - รายการที่ควรตรวจสอบ เชน่  จ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร
รายการค่าใช้จ่าย กิจกรรม  จ านวนเงิน รายการ PO 
รายการเบิกเกินส่งคืน (BE) 

2. ยอดเงินคงเหลือในระบบ GFMIS กับ ยอดเงินคงเหลือใน
ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลังไม่เท่ากัน กรณี PO ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร เนื่องจากในระบบ GFMISจะกันเงิน
ไว้เต็มจ านวนตามสัญญาทุกงวดงาน จนกว่าจะเบิกจ่าย
งวดสุดท้ายแล้วเสร็จและสลาย PO เงินที่เหลือจึงจะคืน
เข้าระบบ GFMIS  แต่ในระบบฐานข้อมูลฯ เมื่อมีการเบิกจ่าย
และมีเงินเหลือในแต่ละงวดงาน จะแก้ไขใบลดยอดตาม
จ านวนที่เบิกจ่ายจริง ซึ่งเงินจะคืนในระบบฐานข้อมูลฯ 
ทันท ี

   - หากหน่วยงานประสงค์จะใช้ เงินที่ เหลือจาก 
การเบิกจ่าย ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในแต่ละงวดงาน
ก่อนสิ้นสุดงวดสุดท้าย ขอให้ตรวจสอบจ านวนเงิน
คงเหลือให้ถูกต้อง โดยไม่เกินวงเงินที่เหลือก่อนเบิกจ่าย 
    - จัดท าทะเบียนคุมยอดเงินคงเหลือค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร   
   - ตรวจความถูกต้องจากรายงานที่ กค. แจ้งเป็นราย
เดือน ได้แก่ รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงิน และ
รายงาน PO 

3. ไม่ระบุรหัสงบประมาณ ในการโอนจัดสรรเงินไปยัง
หน่วยงานส่วนภูมิภาค ประเภทงบลงทุน เงินอุดหนุน 
งบกลาง ที่มีรหัสงบประมาณเป็นราย รายการ หากไม่
ระบุส่งผลให้เกิดความล่าช้า ในการตรวจสอบและ
ด าเนินการในระบบ GFMIS 

   ขอให้หน่วยงานระบุรหัสงบประมาณของรายการและ
จ านวนเงินที่ต้องการโอนจัดสรร พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนทุกครั้ง 

4. การแจ้งโอนเงินกลับส่วนกลางของหน่วยงานระบุ
รายละเอียดไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุว่าคืนเงินกลับไว้ 
ที่ใด ไม่แนบหนังสือที่ได้รับอนุมัติโอนจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

   - ขอให้แจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด  กรณีฝากเบิก 
หน่วยงานผู้รับฝากเป็นผู้แจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
ของผู้รับฝาก  
   - แนบหนังสือที่ได้รับการอนุมัติโอนเงินกลับจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดฉบับจริง  เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดมี
การแจ้งโอนเงินกลับซ้ าทั้งจากส าเนาและฉบับจริง  
ส่งผลให้มีการดึงเงินกลับในระบบ GFMIS ซ้ า 
   - ระบุให้ชัดเจนว่าโอนเงินกลับไว้ที่ใด เช่น งบบริหาร
ส่วนกลาง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานต้นสังกัดที่ฝากเบิก  
 

/ประเด็น… 
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ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 
      - กรณีแจ้งโอนเงินกลับจากหลายจังหวัด หลาย

หน่วยงาน  หลายแผนงานโครงการ  หลายงบประมาณ 
ขอให้หน่วยงานต้นสังกัด บันทึกแยกรายละเอียดให้
ชัดเจน  เนื่องจากมีการแจ้งโอนกลับโดยระบุเป็นจ านวน
เงินรวมโดยไม่แยกรายละเอียด ส่งผลให้อาจเกิดความ
คลาดเคลื่อน ล่าช้า ในการตรวจสอบและด าเนินการใน
ระบบ GFMIS 

5. ไม่ระบุชื่อรายการ และรหัสงบประมาณที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ เช่น การเปลี่ยนแปลงรายจ่าย
งบทุนเหลือจ่ายเป็นรายการใหม่  การเปลี่ยนแปลง 
งบรายจ่ายอ่ืน  งบเงินอุดหนุน ซึ่งถ้าไม่ระบุไม่ชัดเจน 
ท าให้ เกิดความคลาดเคลื่อน ล่าช้า ในการค้นหา
ตรวจสอบรายการที่ถูกต้องเนื่องจากรายการดังกล่าว 
เป็นรายการที่มีรหัสงบประมาณเป็นราย รายการ และมี
ชื่อรายการเหมือนกันเป็นจ านวนมาก 

ขอให้หน่วยงานแจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ระบุชื่อรายการ 
และรหัสงบประมาณที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน 
พร้อมตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง 

6. การจัดท าบันทึกขออนุมัติเกี่ยวกับงานงบประมาณ
หลายเรื่องในฉบับเดียวกัน เช่น โอนจัดสรร โอนปรับฐาน 
เปลี่ยนแปลงเงิน โอนเงินกลับ หน่วยงานแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่องไม่ครบถ้วน ส่งผลให้การด าเนินการ
ในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

ขอให้จัดท าบันทึกข้อความแยกตามเรื่องที่ขออนุมัติ 
เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนที่จะท ารายการไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน  และสะดวกในการค้นหาเอกสารตามเรื่องที่
ด าเนินการ เช่น โอนจัดสรร โอนปรับฐาน เปลี่ยนแปลง
เงินงบประมาณ โอนเงินกลับส่วนกลาง 

7. หน่วยงานไม่แจ้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน 
ชื่อย่อ สังกัด ส่งผลให้ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการเงิน
การคลัง และในระบบ GFMIS ไม่ถูกต้อง 

ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งกองบริหารการคลัง เพ่ือ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง 
และแจ้งกรมบัญชีกลางเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ 
GFMIS 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

/การเบิก… 
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การเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 

1. กรณจี่ายตรงเจ้าหนี้ แนบเอกสารไม่ครบถ้วน กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ เอกสารที่ต้องแนบ 
    - ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร  
    - ส าเนาข้อมูลหลักผู้ขาย  
    - ส าแบบ ภพ.20 กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

2. ใบแจ้งหนี้ระบุจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิมไม่ถูกต้อง ท าให้
เกิดความคลาดเคลื่อนในการค านวณภาษีเงินได้หัก ณ 
ที่จ่าย 

- ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  ใบแจ้งหนี้
ต้องแยกจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม   
 - ผู้ประกอบการไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่ต้อง
ระบุว่ารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

3. การลดยอดค่าใช้โทรศัพท์ 1 ใบต่อใบแจ้งหนี้มากกว่า 
1 ฉบบั ท าให้เจ้าหนี้ไม่ทราบยอดเงินรวมที่จ่ายไปเป็นของ
หมายเลขใดบ้าง เนื่องจากในระบบ GFMIS อ้างอิงหมายเลข
ได้เพียงหมายเลขเดียว 

ขอให้หน่วยงานลดยอดค่าใช้โทรศัพท์ 1 ใบ ต่อใบแจ้งหนี้ 
1 ฉบับ เพ่ือให้การช าระค่าโทรศัพท์มีจ านวนเงินตรง
ตามใบแจ้งหนี้ 

4. หน่วยงานต้องการทราบว่าเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้แล้ว
หรือไม ่

หน่วยงานตรวจสอบจากระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง 
โดยเลือกรายการ ดังนี้ 
  - ทะเบียนคุม   
  - เลขที่เอกสาร    
  - ค้นหา 
  - รายละเอียด 
ปรากฏ - สถานะ อนุมัติ-รับเข้า  เจ้าหนี้จะได้รับประมาณ 
3 – 5 วันท าการ นับวันที่อนุมัติรับเข้า 
          - จ่าย  เจ้าหนี้ได้รับเงินแล้วตามวันที่จ่าย 

    3.2.3 การส่งใบส าคัญเบิก ช่วงสิ้นปีงบประมาณ  
      การด าเนินการส่งใบส าคัญเบิก ช่วงสิ้นปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขอให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายเงินทุกประเภทภายใน 11.00 น. ของวันที่  30 กันยายน 2565 หากมีการเบิกจ่าย
หลังจากเวลา 11.00 น. ขอให้แจ้งกองบริหารการคลัง และในส่วนของการโอนเงินกลับส่วนกลาง ขอความร่วมมือ
แจ้งหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามปฏิทินกองบริหารการคลังอย่างเคร่งครัด  
  3.2.4 การระบุจ านวนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
      ส านักงานประมงพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สอบถามกรณี ซื้อวัสดุการเกษตร ที่
ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมต้องด าเนินการอย่างไร  
       กองบริหารการคลัง ขอให้หน่วยงาน จัดท าใบเสนอราคาแยกระหว่าง 
รายการที่มีภาษีมูลค่าเพ่ิมกับรายการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม ในส่วนของใบสั่งซื้อสั่งจ้างให้จัดท ารวมกันได้ โดย 
แยกรายการส าหรับใบแจ้งหนี้ ให้แยกเป็นใบแจ้งหนี้ที่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม และใบแจ้งหนี้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิม 
เพ่ือปูองกันความคลาดเคลื่อนในการค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
มติที่ประชุม ทราบ 

/3.3 งาน
... 
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  3.3 งานบรหิารพสัด ุ
       3.3.1 กลุ่มบริหารพัสดุได้สรุปปัญหาและแนวทางปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ดังนี้ 
 

ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 
การสร้างข้อมูลผู้ขาย 
1. เอกสารไม่ครบถ้วน เช่น ไม่แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มีอ านาจ ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/
เอกสารบัญชีธนาคาร หนังสือมอบอ านาจ ใบสั่งหรือส าเนา
สัญญา 
2. เอกสารไม่ชัดเจน เช่น ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสารบัญชีธนาคาร 
3. ใช้ส าเนาเอกสาร โดยผู้ขายมิได้ลงนามรับรองส าเนา
และประทบัตราบริษัท (ถ้ามี) 

 
1. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง 
ครบถ้วนด้วยความรอบคอบ ก่อนส่งให้กลุ่มบริหารพัสดุ 
 
 
2. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบความชัดเจนของ
เอกสารหลักฐานของผู้ขายก่อนจัดส่งให้กลุ่มบริหารพัสดุ 
3. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบเอกสารให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่งให้กลุ่มบริหารพัสดุ  

การตรวจ PO  
1. ใบสั่งซื้อ/จ้าง หน่วยงานไม่ระบุหรือระบุเงื่อนไข 
ไม่ถูกต้อง เช่น 
    1) อัตราค่าปรับ 
    2) วันส่งมอบงานนับถัดจาก... 
    3) ระยะเวลารับประกันฯ ในกรณีที่ซื้อสินค้า 
        แล้วมีการรับประกัน 
    4) ไม่ระบุราคาต่อหน่วยหรือระบุไม่ถูกต้อง 
        ในช่องราคาต่อหน่วย (กรณีใช้วงเงินรวมและ 
        มีรายละเอียดแนบท้าย ที่ถูกต้องให้ใส่ 
        เครื่องหมาย(-)ในช่องราคาต่อหน่วย) 
    5) ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ไม่ได้ลงชื่อและลงวันที่ 
        รับใบสั่งซือ้/จ้าง  
2. รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง หน่วยงานมักจะไม่ระบุเหตุผล
ที่ต้องซื้อหรือจ้าง ระบุก าหนดส่งมอบงานไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 3. หน่วยงานส่งรายงานผลการตรวจ PO ล่าช้า 
 

 
1. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือกและวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (หน้าเว็บกองบริหารการคลัง) ไปที่
หน้าเว็บกองบริหารการคลัง>เอกสารแบบฟอร์ม> 
กลุ่มบริหารพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
2. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานศึกษาคู่มือการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วิธีคัดเลือกและวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน้าเว็บกองบริหารการคลัง) ไปที่
หน้าเว็บกองบริหารการคลัง>เอกสารแบบฟอร์ม>กลุ่ม
บริหารพัสดุ 
3. เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง แล้ว
ให้จัดท า PO ในระบบ GFMIS ทันที และส่งเอกสารให้
กลุ่มบริหารพัสดุตรวจ PO ภายใน 2 วันท าการ 

/ประเด็น... 
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ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 
การตรวจรบั PO  
1. เอกสารไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้แนบข้อมูลหลักผู้ขาย 
ไม่ได้แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร/เอกสาร
บัญชีธนาคาร 
2. ไม่ได้ตรวจรับในระบบ e-GP  
 
 
3. ในกรณีที่หน่วยงานได้ด าเนินการจัดท า PO เรียบร้อย
แล้ว โดยอ้างเลขที่คุมสัญญาจากระบบ e-GP เลขที่ 
xxxxxxxx01 ต่อมาได้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างในระบบ e-GP ท าให้เลขคุมสัญญา
เปลี่ยนเป็นเลข xxxxxxxx02 ท าให้ PO ที่ได้จัดท าโดย
อ้างเลขที่คุมสัญญาจากระบบ e-GP เลขที่ xxxxxxxx01 ไม่
สามารถด าเนินการตรวจรับในระบบ GFMIS ได ้

 
1. เจ้าหน้าที่ท่ีตรวจใบส าคัญของหน่วยงานต้องตรวจ
เอกสารให้ครบถ้วนก่อนที่จะส่งใบส าคัญ  
 
2. เจ้าหน้าที่ที่ตรวจใบส าคัญของหน่วยงานต้องตรวจว่า
เจ้าหน้าที่ได้แนบใบตรวจรับในระบบ e-GP ในใบส าคัญ
หรือไม่  
3. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องยกเลิก PO ใบเดิม และ
จัดท าใหม่โดยอ้างเลขที่คุมสัญญาจากระบบ e-GP เลขที่ 
xxxxxxxx02 ที่เป็นเลขที่คุมสัญญาปัจจุบัน 

ปัญหา PO คงคา้ง 
1. PO ประเภทการส่งมอบไม่แน่นอน เป็นการจัดท า
สัญญาตามวงเงินที่คาดว่าจะใช้เบิกจ่าย เช่น ค่าเช่า
เครื่องถ่ายเอกสาร ค่าตรวจรับรองฟาร์ม แต่เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาตามสัญญามักจะเบิกจ่ายน้อยกว่าวงเงินตาม
สัญญา ท าให้มียอดเงินคงเหลือใน PO 
 
2. PO ซ้ า เมื่อหน่วยงานได้จัดท า PO เรียบร้อยแล้ว 
ต่อมา ได้พบข้อผิดพลาดในระบบ e-GP และด าเนินการ
แก้ไข แต่ข้อมูลใน PO ไม่สามารถแก้ไขได้ หน่วยงาน
มักจะด าเนินการจัดท า PO ใบใหม่ โดยมิได้ยกเลิก PO 
เก่า ท าให้เกิด PO คงค้างในระบบ GFMIS 
3. เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางท่านเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ไม่มีความ
ช านาญในการจัดท า PO จึงด าเนินการบันทึก PO ซ้ า  
 
 
4. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ตรวจสอบรายงานที่ 
กองบริหารการคลังจัดส่งให้เป็นประจ าทุกเดือน 

 
1. เมื่อหน่วยงานส่วนกลางส่งเบิกใบส าคัญงวดสุดท้ายแล้ว 
หน่วยงานสามารถตรวจประวัติการเบิกจ่ายใบส าคัญ 
แต่ละงวดในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง เมื่อใบส าคัญ
ขึ้นสถานะจ่ายครบทุกงวดแล้ว เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต้องด าเนินการยกเลิก PO เพ่ือไม่ให้มียอดเงิน
คงค้างในระบบ 
2. ก่อนด าเนินการจัดท า PO ใบใหม่ เจ้าหน้าที่ต้องยกเลิก 
PO ใบเก่าก่อนทุกครั้ง 
 
 
 
3. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสอนงานเจ้าหน้าที่ใหม่ 
หรือแนะน าว่าเมื่อเกิดปัญหา กรณีที่ไม่แน่ใจว่าบันทึก 
PO เรียบร้อยหรือไม่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร
พัสดุเพื่อดูรายงานว่ามี PO ค้างหรือไม ่
4. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบรายงานที่ 
กองบริหารการคลังจัดส่งให้เป็นประจ าทุกเดือน หากไม่
เข้ าใจให้ติดต่อกลุ่ มบริหารพัสดุและกลุ่ มบริหาร
งบประมาณ  

/ประเด็น... 
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ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 
การก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์ 
1. หน่วยงานส่งเอกสารประกอบการขอหมายเลข
สินทรัพย์ไม่ครบถ้วน เช่น 
- ไม่เรียกรายงานที่ยังไม่ผ่านรายการ ในระบบ GFMIS 
 
- ไม่เรียกหน้าจอเขตค่าเสื่อมราคา ในระบบ GFMIS 
หรือ แสกนหน้าจอไม่ถูกต้อง 
- การขอหมายเลขครุภัณฑ์ยานพาหนะ ไม่แนบส าเนา
เล่มทะเบียนการจดทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 
ประกอบการขอหมายเลขสินทรัพย์ 
2. หน่วยงานสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (สท.01) 
ส าหรับรับรู้การบันทึกบัญชีทุกรายการที่ขอหมายเลข
สินทรัพย์ 
3. หน่วยงานก าหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง  
4. หน่วยงานก าหนดหมวดสินทรัพย์ไม่ถูกต้อง 
 
5. หน่วยงานระบุรายการขอหมายเลขสินทรัพย์ไม่ตรง
ตาม SAP/R3 ของใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO) 
6. หน่วยงานไม่ส่งเอกสารเพ่ือล้างพักงานระหว่างท า 
(กรณีเบิกจ่ายเกิน 1 งวด)  
 
7. หน่วยงานไม่แจ้งรายละเอียดและไม่ขอหมายเลข
ครุภัณฑ์ที่จัดหาพร้อมกับการก่อสร้าง เมื่องานแล้วเสร็จ 
 
 
 8. หน่วยงานไม่แจ้งขอหมายเลขครุภัณฑ์ของครุภัณฑ์
ประกอบ ที่มีมูลค่าต่อตัว 10 ,000 บาทขึ้นไป และ
สร้างหมวดของครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง  
 

 
1. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบเอกสารให้
ครบถ้วน ก่อนส่งให้กลุ่มบริหารพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
2. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานด าเนินการสร้าง สท.01เฉพาะ
สินทรัพย์ที่มีมูลค่ารายตัว 10,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น 
 
3. ให้ใช้อายุการใช้งานตามที่กรมประมงก าหนด  
4. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานก าหนดหมวดสินทรัพย์ให้
ถูกต้อง ตามลักษณะการใช้งาน 
5. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระบุให้ตรงกับ SAP/R3 
 
6. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดส่งเอกสารเพ่ือล้างพัก 
งานระหว่างท าทุกงวดเมื่อเบิกจ่ายแล้วเสร็จ เพ่ือไม่ให้งบ
ทดลองผิดดุล ส่งผลกระทบต่อเกณฑ์ประเมินทางด้านบัญชี 
7. กรณีเป็นสิ่งก่อสร้างเมื่องานแล้วเสร็จและมีครุภัณฑ์จัดหา
พร้อมกับการก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขอหมายเลข
ครุภัณฑ์โดยแจ้งรายละเอียดให้กองบริหารการคลังทราบด้วย 
เพ่ือบันทึกในทะเบียนคุมเช่นเดียวกับครุภัณฑ์หลัก 
8. กรณีรายการครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อมีครุภัณฑ์
ประกอบที่สามารถแยกเป็นรายการได้ หน่วยงานต้อง
แจ้งรายละเอียดทุกอย่างเหมือนขอหมายเลขสินทรัพย์
ครุภัณฑ์ตัวหลัก และครุภัณฑ์ประกอบที่มีมูลค่าต่อตัว 
10,000 บาทขึ้นไป ต้องสร้าง สท.01 ด้วย โดยสร้าง
ตามหมวดของครุภัณฑ์นั้นตามลักษณะการใช้งาน ซึ่ง
อาจจะแตกต่างจากหมวดของครุภัณฑ์หลัก  
 

 
/ประเด็น... 
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การตรวจครภุณัฑเ์พือ่จ าหนา่ย  
1. หน่วยงานไม่ระบุเลขจากระบบ GFMIS (SAP) หรือ
ระบุเกิน/ขาด 
2. ไม่ระบุข้อมูลที่มาครุภัณฑ์  เช่น ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทุนวิจัย  
เงินรับบริจาค เงินทุนหมุนเวียนฯ 
3. ไม่ระบุรายละเอียดยานพาหนะ,เลขทะเบียนรถ,ไม่
แนบส าเนาเล่มทะเบียนการจดทะเบียนรถยนต์/
รถจักรยานยนต์  

 
1. หน่วยงานต้องระบุเลข SAP ให้ถูกต้อง 
 
2. หน่วยงานต้องระบุว่าเป็นครุภัณฑ์ไม่ระบุ เงินแต่ละ
ประเภทที่ใช้ในการเบิกจ่าย  
3. ระบุรายละเอียดพร้อมแนบเอกสารให้ถูกต้อง
ครบถ้วน  

การรายงานผลการจ าหนา่ยครภุณัฑ ์ 
1. หน่วยงานไม่แก้ไขข้อมูลในแบบฟอร์มที่ 2 และ 3 ตามที่
กลุ่มบริหารพัสดุได้แจ้งผลการตรวจครุภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย 
2. แนบเอกสารรายงานผลการจ าหน่ายไม่ครบถ้วน เช่น 
หนังสือขออนุมัติ ค าสั่ง รายงานผล ประกาศ ประชาสัมพันธ์ 
รายชื่อผู้เข้าประมูล ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อ 
3. หน่วยงานไม่แยกรายงานการขอตรวจสอบครุภัณฑ์
เพ่ือจ าหน่าย ออกจากรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 
1. ให้ เจ้ าหน้าที่ ของหน่วยงานด า เนินการตามที่ 
กลุ่มบริหารพัสดุก าหนดไว้ 
2. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแนบเอกสารให้ครบถ้วน 
พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
3. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดส่งรายงานการขอตรวจสอบ
ครุภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายแยกต่างหากจากชุดรายงานการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี เพ่ือกองบริหารการคลัง จะได้เร่ง
ตรวจสอบและส่งคืนหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายได้
ทันตามระเบียบก าหนดต่อไป 

การรับบริจาค  
1. เอกสารการรับบริจาคจากบุคคลภายนอกกับบันทึก
ข้อความของหน่วยงาน มีข้อมูลไม่ตรงกัน เช่น ชื่อ
รายการครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น จ านวน ราคา ชื่อผู้บริจาค 
2. หน่วยงานจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบัน  เช่น ชื่อ - 
สกุล ต าแหน่ง และจ านวนคณะกรรมการไม่ครบถ้วน  

 
1. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้อง ตรงกัน  
 
2. ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคที่ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน และจ านวนคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า 3 ราย  

การอทุธรณ ์ 
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคบางหน่วยงานไม่ทราบว่าต้อง
ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ต้องส่งเอกสาร
ให้ใคร ส่งเอกสารอะไรบ้าง 

 
กลุม่บริหารพัสดุ จะได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
อุทธรณ์และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกรมประมง
ทราบและถือปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 

การทิ้งงาน  
กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ทิ้งงานชี้แจงเหตุผล  
ซึ่งผู้ทิ้งงานจะชี้แจงว่าเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

 
หน่วยงานที่มีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องจัดท าเอกสารให้
ครบถ้วน ถูกต้อง รัดกุมทุกข้ันตอน 
 
 

/ประเด็น… 
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ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 
ที่ดนิ  
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคบางหน่วยงานขออนุมัติและ
จัดสรรงบประมาณสร้างสิ่งก่อสร้างในที่ดินของเอกชน
โดยไม่มีการโอน ปัจจุบันเอกชนจะขอที่ดินคืน 

 
เห็นควรก าหนดเป็นนโยบายระดับกรม ในการของบลงทุน 
สิ่ งก่อสร้าง หน่วยงานต้องแนบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
ประกอบการพิจารณา ด้วย 

การรื้อถอนอาคารและสิง่ปลกูสรา้งทีช่ ารดุ เชน่ บา้นพกั
ราชการ  
1. บางหน่วยงานประเมินราคาขายวัสดุที่ได้จากการรื้อ
ถอนต่ ากว่าความเป็นจริงมาก เมื่อเทียบกับอีกหน่วยงาน 
2. บางหน่วยงานของบค่ารื้อถอน 
3. บางหน่วยงานของบสร้างใหม่ 
4. บางหน่วยงานของบค่าเช่าบ้าน 

 
 
เห็นควรก าหนดเป็นนโยบายระดับกรม (กรมประมงต้อง
เตรียมจัดสรรงบค่ารื้อถอน ค่าสร้างใหม่ และค่าเช่าบ้าน) 
 

 3.3.2 ข้อมูลหลักผู้ขาย 
                   กลุ่มบริหารพัสดุ กองบริหารการคลัง จะน าข้อมูลหลักผู้ขายที่เสนอขอ
อนุมัติและยืนยันจากกรมบัญชีกลาง เผยแพร่ไว้บน เว็บไซต์กองบริหารการคลัง เพ่ือให้หน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูล
หลักผู้ขายของกรมประมงได้ เบื้องต้น หากไม่ปรากฏข้อมูล ให้เร่งด าเนินการขออนุมัติ หรือหากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง/เพ่ิม
บัญชีเงินฝากธนาคาร ให้ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายทันที 
 3.3.3 รหัสสินทรัพย์ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ กรมประมง  
                ตามที่กรมประมง ได้ก าหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
2563 ส่งผลให้สินทรัพย์ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง ของบางหน่วยงานมีความคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ 
กองบริหารการคลังได้ประสานผู้พัฒนาระบบด าเนินการตรวจสอบ และแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
 3.3.4 การแยกหมวดครุภัณฑ์ หรือวัสดุ 
                  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ เสนอให้ 
กองบริหารการคลังจัดท า แนวทางการแยกหมวดรายการครุภัณฑ์ หรือวัสดุ  
                  กองบริหารการคลัง ชี้แจงว่าในบางกรณี ไม่อาจก าหนดเป็นแนวทางฯได้ 
เนื่องจากต้องพิจารณาเป็นรายการ หรือหารือกับส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง  
                  ประธาน เสนอให้กองบริหารการคลัง ส ารวจลักษณะครุภัณฑ์ เพ่ือก าหนด
แนวทางในการพิจารณาประเภทครุภัณฑ์ และสอบทานกับส านักงบประมาณ 
  3.3.5 การจัดซื้อระบบ Zoom 
                     กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สอบถามเรื่องการจัดหาระบบ Zoom เพ่ือใช้
ในการประชุม  
                   กองบริหารการคลัง แจ้งว่า สามารถด าเนินการได้ 3 ลักษณะ คือ การซื้อ 
การเช่า การจ้าง 

 /ประธาน… 
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 ประธาน สอบถาม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถึงความคืบหน้า 
การจัดซื้อระบบ Zoom ซ่ึงสามารถด าเนินการในภาพรวมกรมได้ โดยที่กองต่าง ๆ ไม่ต้องด าเนินการ ประธานได้แนะน า
มีหลายแนวทางที่สามารถด าเนินการในการประชุมได้ เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณ กรมประมง เช่น Gin 
Conference  LineMeeting   
             ศทส. แจ้งว่า ในการจัดซื้อระบบ Zoom อยู่ระหว่างต่อ license Zoom คาดว่าจะ
สามารถให้บริการแต่ละหน่วยงาน กรมประมงได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
 3.3.6 การจัดซื้อถุงตรากรมประมง  
                    กลุ่มตรวจสอบภายใน สอบถาม กรณีจัดซื้อถุงที่มีตราสัญญาลักษณ์กรมประมง ถือ
เป็นการซื้อ การจ้าง  
                       กองบริหารการคลัง ชี้แจงว่าเป็นการสั่งจ้าง โดยเบิกจ่ายจากแหล่งของเงิน
ค่าใช้สอย บัญชีแยกประเภท ค่าจ้างเหมาบริการ – บุคคลภายนอก 
 
มติที่ประชุม ทราบ 
   3.3 งานตรวจสอบ 
        กลุ่มตรวจสอบ ได้สรุปปัญหาและแนวทางปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลัง ดังนี้ 

ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 
การจดัซือ้จัดจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
1. การขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
2. การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง  
(มีการแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ) 

 
- แนบประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี กรณีเข้า 
หลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 
 - ด าเนินการขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ
จัดจัดจ้างก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดรายละเอียด
คุณลักษณะ  
- กรณีเจ้าหน้าที่ไม่ได้เป็นผู้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
และราคากลางจะต้องแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ  
 - ต้องจัดท ารายงานขอความเห็นชอบรายละเอียดคุณลักษณะ
และขออนุมัติราคากลาง 
 - ผู้มีอ านาจลงนามเห็นชอบ/อนุมัติ  
 - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบประกอบ 
คณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบต้องลงลายมือชื่อก ากับ
ในเอกสารทุกคน 
 -  กรณีสืบราคากลางจากใบเสนอราคา คณะกรรมการหรือ
ผู้รับผิดชอบต้องลงลายมือชื่อก ากับใบเสนอราคาที่แนบทุกคน  
- ไม่ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือก าหนด 
ไม่ชัดเจน เช่น ไม่ก าหนดขนาดของพัสดุ ขนาดพ้ืนที่งาน  

/ประเด็น… 
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หรือ มีการก าหนดยี่ห้อ เว้นแต่ มียี่ห้อเดียว หรือต้องใช้
อะไหล่ ของยี่ห้อใด ให้ระบุยี่ห้อนั้น เช่น หมึกพิมพ์ 

การจดัซือ้จัดจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง (ต่อ) 
3 รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง (รายงาน 8 ข้อ) 
    3.1 รายละเอียดการซื้อ/จ้าง 
 
 
 
    3.2 ราคากลาง 
 
 
 
    3.3 เอกสารแนบ 

 
 
- รายละเอียดการซื้อ/จ้าง กรณีเอกสารแนบ เจ้าหน้าที่ผู้
ก าหนดต้องลงลายมือชื่อ แต่ถ้ามีการแต่งตั้งบุคคลหรือ
คณะกรรมการก าหนดไว้แล้ว ให้ถือตามที่บุคคลหรือ
คณะกรรมการ ที่แต่งตั้งก าหนด 
- ราคากลาง กรณีสืบราคาจากท้องตลาด เอกสารที่แนบ
ประกอบ เช่น ใบเสนอราคา เอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์ 
บันทึกรับรองการสืบราคาอย่างน้อย 3 ราย ถ้าสืบไม่ครบ  
3 ราย ให้ชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถสืบได้ครบ 3 ราย  
เอกสารแนบ  
 - ใบเสนอราคา ต้องลงวันที่ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ผู้สืบ
ราคาลงลายมือชื่อก ากับ  
 - เอกสารที่พิมพ์จากหน้าเว็บไซต์ สามารถใช้ชื่อเว็บไซต์
เป็นแหล่งที่มาได้ กรณีถ้าเว็บไซต์เดียวแต่ใช้ราคาจาก
ร้านค้าเกิน 1 ราย ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้สืบราคาระบุชื่อร้าน
ให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ ผู้สืบราคาลงลายมือชื่อและวันที่
ก ากับเอกสาร 
- บันทึกรับรองการสืบราคา กรณีใช้ราคาซื้อ/จ้างครั้ง
หลังสุดภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีงบประมาณ เจ้าหน้าที่
ผู้สืบราคาลงลายมือชื่อ และวันที่สืบราคา 
- เอกสารแนบประกอบ ได้แก่ ใบสั่งซื้อ/จ้าง ครั้งหลังสุดฯ 
กรณีไม่มีใบสั่งซื้อ/จ้างเดิมให้แนบหลักฐานการจัดซื้อ/
จ้างครั้งหลังสุด ได้แก่ บันทึกอนุมัติให้ซื้ อ/จ้างครั้ง
ห ลั ง สุ ด  แ ล ะ ใ บ แ จ้ ง ห นี้ ห รื อ ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น 
- หลักฐานการจัดซื้อ/จ้าง ครั้งหลังสุด เจ้าหน้าที่ไม่ต้อง
ลงลายมือชื่อก ากับ 
 การบันทึกราคากลางในรายงาน 8 ข้อ 
  ข้อ 3 ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง..........บาท 
(กรณีสืบราคาไม่ครบ 3 ราย ให้ชี้แจงเหตุผลและความ
จ าเป็นต่อท้าย)  
 - ต้องระบุจ านวนเงินของราคากลาง (ไม่จ าเป็นต้อง
ระบุวันที่เพราะวันที่ปรากฏในเอกสารที่แนบแล้ว)  

/ประเด็น… 



- 16 - 
 

ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 
การจดัซือ้จัดจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
- ราคากลาง (กรณีงบลงทุน) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์    
 
 
 
 
3.4 การก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ หรืองานนั้นแล้ว
เสร็จ (ตามข้อเท็จจริง) 

  ** กรณีสืบราคาไม่ครบ 3 ราย ขอให้ชี้แจงเหตุผลที่
เหมาะสม ไม่ใช่เหตุผล ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น เป็นร้านค้าท่ี
ใกล้เดินทางสะดวก มีการให้เครดิต ชี้แจงเหตุผลว่ากรณี
ที่มีการถอดตรวจประเมินก่อนซ่อม แต่ลักษณะงานไม่
จ าเป็น ต้องถอดตรวจประเมินราคา เช่น เปลี่ยนแบตเตอรี่ 
เปลี่ยนยางรถยนต์ 
- การอ้างอิงราคากลาง กรณีจัดซื้อครุภัณฑ์หากคุณลักษณะ
ของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อมีคุณลักษณะตรงตามราคามาตรฐาน ที่
ส านักงบประมาณหรือราคากลางอ่ืน เช่น กระทรวงดิจิทัล 
เป็นต้น ให้ด าเนินการเลือกใช้ตามที่ระเบียบของส านัก
งบประมาณหรือกระทรวงดิจิทัล ก าหนดก่อน    
1. กรณีมีสัญญา ระบุ ภายใน.....วัน/วันท าการ นับถัด
จากวันลงนามสัญญา 
2. กรณีมีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ระบุ ภายใน......วัน/วันท าการ 
นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง/ผู้ขายได้รับใบสั่งจ้าง/ใบสั่งซื้อ  
3. กรณีจ้างพิมพ์ ระบุ ภายใน......วัน/วันท าการ นับถัด
จากวันที่ตรวจบรู๊ฟครั้งสุดท้าย 
4. กรณีไม่มีสัญญา/ใบสั่ง (ไม่ผ่าน PO) ระบุจ านวนวัน 
เช่น 5 วัน 10 วัน 
5. กรณีมีหลายงวดงาน ให้ระบุวัน/เดือน/ปี เริ่มต้นถึง 
วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด เช่น 1 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 
2563 ไม่ใช่ระบุเพียง ต.ค. 2563 - ธ.ค. 2563  
6. กรณีท่ีทราบวันส่งมอบ ให้ระบุวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....    

3.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
3.6 การลงนามเห็นชอบและอนุมัติ 

ข้อ 8 การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
 8.1 กรณีไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จ้าง ก็ไม่
ต้องระบุไว้ 
 8.2 การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ถ้าแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ตรวจรับ 
ใช้ค าว่า "แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ" ไม่ใช่ค าว่า "แต่งตั้ง
กรรมการหรือคณะกรรมการ" 
  - รายงาน 8 ข้อ จัดท าโดยเจ้าหน้าที่ พัสดุ โดยผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือเสนอผู้มีอ านาจเห็นชอบและ
อนุมัติ 
  - ผู้มีอ านาจ ลงนามเห็นชอบและอนุมัติ ในรายงาน 8 ข้อ 
 

/ประเด็น… 
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4 รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

- เอกสารแนบ ได้แก่ ใบเสนอราคา แคตตาล็อก/TOR 
(ถ้ามี)   
- ผู้เจรจาลงลายมือชื่อก ากับในใบเสนอราคา   
- กรณีใช้ในเสนอราคาเดิมตามที่ได้สืบไว้แล้วในขั้นตอน
การจัดท าราคากลางใบเสนอราคานั้น จะต้องมีการก าหนด
วันยืนราคา ถึงวันที่ลงนามในสัญญาหรือใบสั่ง และใช้ 
ใบเสนอราคาฉบับจริง ในขั้นตอนการรายงานผลการ
พิจารณาใช้ส าเนาใบเสนอราคาในขั้นตอนการจัดท า
ราคากลาง   
- ราคาที่เสนอ ควรเป็นราคาที่หักส่วนลดเรียบร้อยแล้ว 
ไม่ใช่ ระบุราคาก่อนหักส่วนลดหรือเป็นราคาพิเศษ   
- พัสดุที่มียี่ห้อ รุ่น ใบเสนอราคาควรระบุยี่ห้อ รุ่น ให้ชัดเจน   
- บันทึกรายงานผลฯ กรณีพัสดุที่จัดซื้อ/จ้าง ไม่มี
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ไม่ควรระบุว่ารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  
- กรณกีารเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใบเสนอราคาเสนอราคาต่อ
หน่วยไม่ได้เสนอราคารวม การรายงานผลการพิจารณา 
ควรรายงานราคาต่อหน่วยและราคารวมไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ  
- ก าหนดเวลาส่งมอบงาน และการยืนราคาให้ถูกต้อง
ตรงกับใบเสนอราคา  
 - การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ที่ไม่ประกอบอาชีพขายหรือรับจ้าง 
**ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 ก าหนดให้
เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย
หรือรับจ้างนั้นโดยตรง**   
- กรณี เจ้ าหน้าที่ เป็นผู้ รายงานผลฯ ผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอผู้มีอ านาจ 
(ผู้มีอ านาจยังไม่ต้องลงนามอนุมัติ จะลงนามอนุมัติที่
บันทึกการขออนุมัติซื้ อ/จ้ า งที่ จั ดท า โดยหั วหน้ า
เจ้าหน้าที่พัสดุ) 

5 การขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง และประกาศผลผู้ชนะ - กรณีพัสดุที่จัดซื้อ/จ้าง ไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม การ
รายงานผลไม่ควรระบุว่ารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 

 
 

/ประเด็น... 
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6 สัญญา/ใบสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การลงวันที่ในการลงนามใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า 
 

- ระบุรายละเอียดการซื้อ/จ้าง ตรงตามใบเสนอราคา 
เช่น รายการ (ยี่ห้อ/รุ่น) จ านวน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
ให้สัมพันธ์กัน ตัวอย่างการระบุจ านวน ราคาต่อหน่วย 
จ านวนเงิน  
- ที่ถูกต้อง เช่น จ านวน 5 ชิ้น ราคาต่อหน่วย 200 บาท 
จ านวนเงินรวม 1,000 บาท 
- ไม่ถูกต้อง เช่น จ านวน 1 งาน ราคาต่อหน่วย หน่วยละ 
200 บาท จ านวนเงินรวม 1,000 บาท  
- กรณีใบสั่งมีรายการเกินกว่า 1 แผ่น คู่สัญญาต้องลงนาม
ทุกแผ่น  
- ถ้ามีเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ/จ้างหรือสัญญา คู่สัญญา
ต้องลงนามทุกแผ่น คู่สัญญาต้องลงนามทั้ง 2 ฝุาย เช่น 
รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ รายละเอียดงาน แคตตาล็อค   
- ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ หรืองานนั้นแล้วเสร็จ
ตามข้อเท็จจริง (ตรงกับรายงาน 8 ข้อ)  
- กรณีมีภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือไม่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม ให้ระบุ
ให้ถูกต้อง 
-ให้ลงนามในใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ทั้งผู้สั่งและผู้รับระบุ  
วันที่/เดือน/ปี ทุกครั้งในการลงนาม    

7 การตรวจรับพัสดุ - ผู้มีอ านาจลงนามในรายงานการตรวจรับของคณะกรรมการ  
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับ ขอให้
แนบค าสั่ง/บันทึกข้อความ การเปลี่ยนแปลงด้วย 
- การตรวจรับที่ล่าช้าเกินความเหมาะสม ควรชี้แจง
เหตุผลที่ตรวจรับล่าช้า ในรายงานการตรวจรับด้วย 
กรณีตรวจรับเกินก าหนดระยะเวลาในค าสั่ง ต้องขอ
อนุมัติขยายเวลา ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ข้อ 25  

 
 
 
 
 
 

/ประเด็น... 
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การจดัท ารายงานการตรวจรบัพสัดุ 
(กรณแีต่งตัง้ ผูต้รวจรบั 1 คน) 
  **ตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 
100 วรรคสาม (ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงิน
เล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคล
หนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับนั้น  โดยให้ปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้  *อ้างอิง
เอกสารในการตรวจรับพัสดุในรายงานตรวจรับ เช่น  
ใบส่งของ หนังสือส่งมอบงาน หรือใบแจ้งหนี้ เป็นต้น 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175 (4) 

 
 
- เพ่ือให้การด าเนินการตรวจรับพัสดุถูกต้องตามระเบียบฯ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้ตรวจรับพัสดุควรจัดท ารายงาน 
ตรวจรับพัสดุเช่นเดียวกับ คณะกรรมการตรวจรับ   
- การระบุข้อความอ้างอิงเอกสารในการตรวจรับ ควรระบุให้
ตรงกับตัวเอกสาร เช่น ถ้าใช้ค าว่า "หนังสือส่งมอบ/แจ้งหนี้" 
ก็ควรอ้างให้ตรงกับเอกสาร 
- หลักการอ้างอิง กรณีที่มีหนังสือส่งมอบงานและใบส่ง
ของแยกกับ ใบแจ้งหนี้การตรวจรับพัสดุ ควรอ้างอิงที่ใบ
ส่งของ(ซื้อ) หรือหนังสือส่งมอบงาน (งานจ้าง) ในการ
ตรวจรับพัสดุก่อนใบแจ้งหนี้  

8 ใบส่งของ/ใบส่งมอบงาน/ใบแจ้งหนี้ - ระบุรายละเอียดการส่งมอบงานถูกต้องตรงกับสัญญา/
ใบสั่งซื้อ/จ้าง กรณีระบุรายละเอียดรายการไม่ตรงกับ
ใบสั่งซื้อ/จ้าง เช่น  ใบสั่งจ้างการซ่อมรถ มีรายละเอียด
รายการซ่อมและราคาแยก 10 รายการ แต่ใบแจ้งหนี้
ระบุรายการและราคารวม 1 รายการ 
- ระบุชื่อหน่วยงานให้ถูกต้อง 
- ผู้รับพัสดุต้องลงลายมือชื่อและวนัที่ในใบส่งสนิค้าให้ครบถ้วน 

9 การส่งเบิก - กรณีใบแจ้งหนี้ไม่ผ่าน PO ให้แนบข้อมูลหลักผู้ขาย
และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน 
- งบกลาง งบรายจ่ายอ่ืน ให้แนบใบงวดเงินที่ได้รับจาก
ส านักงบประมาณ   
- งบลงทุน ให้ระบุรหัสงบประมาณตามใบงวดเงินที่
ได้รับจากส านักงบประมาณ     
- เงินนอกงบประมาณ เงินทุนวิจัยต่าง ๆ ให้แนบ
โครงการ ฯ ในประมาณการค่าใช้จ่าย 

เพิม่เตมิ   
- บันทึกน าส่ง กรณีที่มีการเบิกจ่ายมากกว่าหนึ่งแผนงาน 
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น 

 
- ให้ระบุแผนงาน จ านวนเงินที่ขอเบิกของแต่ละแผนงานให้
ชัดเจน และให้แผนงานสอดคล้องกับการขออนุมัติใช้
เงินตามแผนที่ได้ขออนุมัติไว้ในขั้นตอนแรก 

10 การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือเวียนคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ว.119      

- หลังจากด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแล้ว ให้รายงาน
ขอความเห็นชอบภายใน 5 วันท าการถัดไป 
 - ไม่ต้องแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ เนื่องจากระเบียบให้ถือว่า
รายงานขอความเห็นชอบเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

/ประเด็น… 
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เพิม่เตมิ   
- รายงานความเห็นชอบตามหนงัสือเวียนคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ว.119 กรณีส ารอง
จ่ายเป็นเงินสด 

 
- เจ้าหน้าที่ผู้รายงานขอความเห็นชอบ ผู้ขอเบิกใน
บันทึกน าส่งใบลดยอด หรือผู้ที่รับรองการจ่ายเงินใน
หมายเหตุท้ายใบเสร็จรับเงินควรเป็นบุคคลเดียวกัน 

ค่าใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการ 
1 การดินทางเพ่ือไปประชุมเชิงปฏิบัติการ กรณีท่ีเป็น 
 ผู้ร่วมจัด ไม่ใช่การเดินทางไปราชการตามปกติ ไม่ถือ
เป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
- เบิกจ่ายตามระเบียบฝึกอบรม เลือกรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมในประเทศ 

เพิม่เตมิ  
 - กรณีท่ีเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 
  
 
 
- กรณีเดินทางโดยรถไฟ 
 
- การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
 (การเดินทางร่วมกับหมู่คณะอ่ืน) 
 
- การเบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
 
 

 
- ให้ระบุให้ชัดเจนว่า เบิกค่าพาหนะประเภทใดบ้าง ใน
บันทึกข้อความขออนุมัติ เดินทางไปราชการ  เช่น  
รถรับจ้าง (แท็กซี่) รถไฟ เครื่องบิน หรือรถโดยสาร
ประจ าทาง 
- ให้ระบุ ประเภท ชั้น นั่ง นอน ปรับอากาศ ในแบบ 
บก.111 ด้วย 
- ให้ระบุในการขออนุมัติเดินทางฯ ว่าร่วมเดินทางกับ
(คณะ/หรือกอง/ศูนย์/กลุ่ม) 
 
- ต้องมีการขออนุมัติค่าผ่านทางด่วนพิเศษในการเดินทางไป
ราชการ  
โดยการระบุไว้ในแบบใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3) ไม่ถือ
เป็นการขออนุมัติ 

2 การเดินทางโดยเครื่องบิน ส าหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ 
1) ผู้ เดินทางไปราชการในหน้าที่ เลขานุการกับ
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นหัวหน้าคณะ ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง/วิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิ/
บริหารระดับต้น/อ านวยการสูง/วิชาการระดับเชี่ยวชาญ/
ทั่วไประดับพิเศษหรือเทียบเท่า หากมีความจ าเป็นต้อง
เดินทางพร้อมกับผู้บังคับบัญชา และเพ่ือประโยชน์ใน
การประสานสั่งการในระหว่างการเดินทางไปราชการ 
2) กรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่าน เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 
3) กรณีไม่มีความจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือประโยชน์แก่ทาง
ราชการ และประสงค์จะเดินทางโดยเครื่องบิน สามารถ
เดินทางได้โดยขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา และจะเบิก
ค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางภาคพ้ืนดิน 

- ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นรีบด่วน เพ่ือประโยชน์แก่ 
ทางราชการ ในการขออนุมัติ เดินทางไปราชการ 
ก่อนผู้มีอ านาจจะอนุมัติ 

/ประเด็น… 
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3 ระยะเวลาการเดินทางไปและกลับไม่สอดคล้อง 
กับเอกสารหลักฐานที่แนบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ค่าน้ ามัน 
ใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน 

ตัวอย่าง เดินทางไปราชการ วันที่ 1 - 5 ก.ย. 63 
จังหวัดกาฬสินธุ์ อุดรธานี ใบเสร็จค่าน้ ามัน ระบุวันที่ 4 
ก.ย. 63 ระบุอยู่ที่จังหวัด อยุธยา/ นครราชสีมา ตั้งแต่
เวลา 13.00 น.แต่รายงานผลการเดินทางฯ ระบุเวลา
ถึงท่ีพักวันที่ 5 ก.ย. 63 เวลา 21.00 น.  
ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน ค่าผ่านทางด่วนฯ ระบุเวลาขึ้น
ทางด่วน 14.00 น. แต่ระบุเวลาเดินทางออกจากที่
ท างาน ตั้งแต่ 6.00 น. ซึ่งระยะ เวลาการเดินทางจาก
ที่ท างาน ถึงทางด่วนฯ ไม่เกิน 1 ชม. 

4 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามัน ไม่ได้ระบุสถานที่ที่เติมน้ ามัน 
เช่น  ใบเสร็จรับเงินระบุส านักงานใหญ่ที่เขตตลิ่งชัน กทม. 
แต่เดินทาง ไปราชการที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยไม่ได้
ระบุสาขาที่เติมน้ ามันท าให้สถานที่เติมน้ ามันกับจังหวัด
ที่เดินทางไม่สัมพันธ์กัน 

- ตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน ทุกครั้งที่
จ่ายเงินว่าระบุรายละเอียดสถานที่เติมน้ ามันสาขาที่เติม 
และจังหวัดถูกต้อง 

5 ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าแท็กซี่ไม่
เหมาะสมกับระยะทาง หรือเบิกจ านวนเท่ากันทุกคนทั้ง
คณะ 

- เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง 

6 ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์   
   1) หมดอายุ   
   2) ส าเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ที่แนบไม่ชัดเจนไม่
เห็น รายละเอียดใดๆ 

 
- ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารก่อนส่ง
เบิกทุกครั้ง 

เพิ่มเติม  ใบขออนุญาตใช้รถ   
- กรอกข้อมูลในแบบใบขออนุญาตใช้รถ (แบบ 3)  
ไม่ครบถ้วน 
- กรณีท่ีขออนุมัติให้ต าแหน่งงานอ่ืน ที่ไม่ใช่พนักงานขับ
รถยนต์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ แต่ในบันทึกขอ
อนุมัติฯ ไม่ได้ ระบุระยะเวลาสิ้นสุด 

- ให้กรอกข้อมูลสถานที่ในการเดินทางให้ตรงกับการ 
ขออนุมัติเดินทางและลงวันที่ทุกครั้งที่ลงลายมือชื่อ ตาม
แบบฟอร์มก าหนด 
- ให้ก าหนดระยะเวลาที่อนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน
ว่าสิ้นสุดเมื่อใด 

7 การเดินทางไปราชการและกลับก่อนก าหนด  
โดยไม่มีการรายงาน 

- รายงานผลการเดินทางไปราชการ โดยระบุสาเหตุ 
การกลับก่อนก าหนด การสิ้นสุดการเดินทางไปราชการ 
ให้ผู้อนุมัติฯ ทราบ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เช่น 
โครงการอบรมฯ 

 
 

 /ประเด็น.. 
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8 กรณีเดินทางไปอบรมและเดินทางไปราชการต่อเนื่อง 
ค านวณเวลาและแยกเบิกค่าใช้จ่ายตามลักษณะการ
เดินทางฯ จริง 

ตัวอย่าง เดินทางไปอบรม วันที่ 1-3 ส.ค.63 (อบรม
สิ้นสุดวันที ่3 ส.ค. 63 เวลา 17.00 น.) และไปราชการต่อ
วันที่ 4-5 ส.ค. 63 เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้   
- วันที่ 1-3 ส.ค.63 เบิกค่าใช้จ่ายในตามระเบียบ
ฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึงวันที่ 3 เวลา 17.00 น. 
เบิกค่าพาหนะขาไป ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักคืนวันที่ 1-2 
ส.ค.63 เบิกตามระเบียบฝึกอบรม (ที่พักจ่ายจริง) รหัส
บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมในประเทศ 
- วันที่ 3 ส.ค.63 ตั้งแต่เวลา 17.01 น.จนถึงวันที่ 5 
ส.ค.63 เบิกค่าใช้จ่ายตาม พรก.เดินทางฯ ได้แก่ ค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าที่พัก(จ่ายจริง/เหมาจ่าย) ค่าพาหนะขากลับ 
โดยไม่ต้องแยกชุดเบิก 

9 การจัดท าใบส าคัญเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ส่วนที่ 1 แบบ 8708 ส่วนที่ 1 การลงชื่อ 
ผู้ขอรับเงินในแบบ 8708 กับชื่อผู้เบิกในแบบ 10 เช่น  
ค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน ไม่เป็นคนเดียวกัน 

- การจัดท าแบบ 8708 ส่วนที่ 1 ชื่อผู้เดินทางฯ คนแรก 
(ข้าพเจ้า...) จะเป็นผู้ลงชื่อผู้ขอรับเงิน และผู้ขอเบิกใน
แบบ 10 ค่าน้ ามัน  ค่าทางด่วนคนเดียวกัน ดังนั้น ผู้ที่
จ่ายเงินส ารองค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน แบบ 8708 จะ
เป็นผู้เดินทางคนแรก และเป็นผู้ลงลายมือชื่อขอรับเงิน 

เพ่ิมเติม   
แบบ 8708 ส่วนที่ 1 ไม่ได้อ้างอิงขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ  กรณีมีหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ไปราชการ 

 
- ให้อ้างอิงหนังขออนุมัติให้ครบถ้วน ทั้งฉบับขอเดินทาง 
และฉบับที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการเดินทางฯ ด้วย 

10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีรหัสบัญชีแยกประเภท 
คือ 
1) ค่าเบี้ยเลี้ยง  
2) ค่าที่พัก  
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าแท็กซี่ 
ค่าน้ ามัน ค่ารถโดยสารประจ าทาง ค่าเครื่องบิน 
ค่าเรือโดยสาร ค่ารถไฟ  
**หน่วยงานเลือกรหัสบัญชีเดียว คือ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

- ตรวจสอบและแยกบันทึกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามประเภท
และสอดคล้องกับรหัสบัญชี 

 
 
 
 

/ประเด็น.. 
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11 กรณียืมเงิน 
1) ค่าใช้จ่ายแหล่งของเงินเดียวกันสามารถถัวเฉลี่ยกัน
ได้ เช่น ยืมเงินค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก  
ค่าพาหนะ ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ สามารถถัวจ่ายกันได้  
2) ค่าใช้จ่ายต่างแหล่งเงินจะถัวจ่ายกันไม่ได้ เช่น  
ยืมค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ กับ
ค่าวัสดุ จะน าค่าใช้สอย และค่าวัสดุ มาถัวจ่ายด้วยกันไม่ได้ 
เช่น ยืมเงินค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ  ค่าผ่าน 
ทางด่วนพิเศษ) 1,000 บาท ค่าวัสดุ 500 บาท รวม 
1,500 บาท – ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ค่าใช้สอย 1,200 บาท 
ค่าวัสดุ 300 บาท และคืนค่าวัสดุ 200 บาท และส่งเบิก
ค่าใช้สอยเพ่ิมเติม 200 บาท 

 
- ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ หากไม่ได้ยืมเงินไว้ 
ก็ไม่สามารถน ามาถัวเฉลี่ยจ่ายได้  
 

เพ่ิมเติม   
- กรณีหักล้างเงินยืมค่าผ่านทางด่วนพิเศษ หากไม่มีการ
ประมาณการไว้ในชุดสัญญาเงินยืมไม่สามารถน ามา
หักล้างได ้

 
- ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษ 
ไว้ในการยืมเงินด้วย หรือ ส่งเบิกเพ่ิมเติม 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง/
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
1 การเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างฯ 

 
 
-กรณีจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ใช้
รายงานสรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบเป็นหลักฐาน
ในการรับเงิน โดยเบิกจ่ายตามความจ าเป็นและเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ 
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2) รายงานการประชุม 
3) รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสาร
ชุดเดียวกับการส่งเบิกค่าวัสดุ) 
4) แบบ 10 

เพ่ิมเติม   
- การจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ  
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 
2564 

 
- การใช้ Username และ Password ของผู้เข้าร่วม
ประชุม ควรเป็นของบุคคลที่เข้าประชุม เพ่ือเป็นการ
ยืนยันตัวตนกับภาพถ่าย ตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทน
ให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0402.5/
ว 85 ลว. 6 ก.ย. 2561 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 

/ประเด็น.. 
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- การจัดประชุมคณะกรรมการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
ฯ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 
2564 (ต่อ) 

และหนังสือ ที่ กค (กวจ) 0404.2/ว279 ลว. 13 
พ.ค 2564 เรื่อง แนวทางประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือด าเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
- กรณีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แนบภาพหลักฐาน
การเข้าร่วมประชุมประกอบการเบิกจ่าย โดยไม่ต้อง 
ลงลายมือชื่อรับเงินในเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินใน
ช่องผู้เข้าร่วมประชุม 

2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ 
- กรณีส่งเบิกค่าเบี้ยประชุมที่คณะกรรมการไม่ต้อง 
ลงลายมือชื่อรับเงิน 

 
- การจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online ใช้รายงาน
สรุปผลการโอนเงินที่ได้จากระบบเป็นหลักฐานในการ
รับเงิน และเอกสารประกอบ ดังนี้ 
1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
2) รายงานประชุม 
3) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
4) แบบ 10 
- กรณีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมไม่ตรงกับค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ หรือมีการมอบหมายผู้เข้าประชุม(แทน) 
ให้แนบเอกสารการมอบหมาย 

หลักฐานการจา่ย กรณีไม่ได้รับใบเสร็จฯ/ใบเสร็จรับเงิน
ไม่สมบูรณ์/หรือกรณีแนบหลักฐานการจ่ายส าหรับการ
ประชุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1 กรณีเจ้าหน้าที่จ่ายเงินโดยได้รับใบเสร็จรับเงินซึ่งมี
รายการไม่ครบถ้วน ซึ่ งตามลักษณะไม่อาจเรียก
ใบเสร็จรับเงินได ้

 
 
 
- ให้จัดท าใบรับรองการจ่ายเงิน เพ่ือน ามาเป็นเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายต่อส่วนราชการ  
 
- ใบเสร็จรับเงินต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้ 
  1) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
  2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
  3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
  4) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร 
  5) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน 

 
 
 

/ประเด็น.. 
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เพ่ิมเติม   
 - หลักฐานการจ่ายเงินกรณีทีมีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรณียืมเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
หักล้างเงินยืมในการแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่าย 

 
- กรณีไม่ได้รับเป็นเงินสดไม่ต้องลงลายมือชื่อรับเงิน ใช้
หลักฐานการโอนเงิน เช่น สลิป หรือใบน าเงินฝาก
ธนาคาร เป็นต้น 
- กรณีเป็นเอกสารส าเนาเอกสารให้ผู้ยืมลงลายมือชื่อ
ก ากับรับรองส าเนาถูกต้อง 

ค่าเช่า 
1 สัญญาเช่า 
- กรณีส่งเบิก 
- กรณีมีการรีไฟแนนซ์กับธนาคาร (การเช่าซื้อบ้าน) 

 
- ตรวจสอบสัญญาเช่า กรณีสัญญาเช่าสิ้นสุดให้ด าเนินการ
ต่อสัญญา 
- จัดท าแบบ 6005 เพ่ือขออนุมัติใหม่ 

 
มติที่ประชุม ทราบ 
 
  3.5 งานการเงนิ 
        กลุ่มการเงิน ได้สรุปปัญหาและแนวทางปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลัง ดังนี้ 
 

ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 
1. กรณีคืนเงินยืมหรือเงินเบิกเกินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
    - ผู้ยืมหรือผู้ที่ต้องคืนเงินเบิกเกินไม่ส่งหลักฐานการโอนเงิน
ภายในวันที่โอนเงิน 

 
 
- ก าชับผู้ยืมเงินส่งใบส าคัญพร้อมหลักฐานการโอน
เงินคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กองบริหาร
การคลัง ในวันที่โอนเงิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กองคลังที่ กษ.0504.2/33 ลงวันที่ 25 มกราคม 
2563 

2 . กรณีรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     - เงินรายได้ไม่ส่งหลักฐานภายในวันที่รับเงิน 
      
     
 
 
      - เงินค้ าประกันสัญญาไม่ส่งหลักฐานในวันที่รับเงิน ท าให้
ไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินในวันที่รับเงิน 
 
 

 
- หน่วยงานส่งหลักฐานการรับเงินและทะเบียนคุม
การจัดเก็บเงินรายได้ส่งให้กองบริหารการคลัง 
ภายในเวลา 16.00 น ของวันที่น าส่งเงินให้ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกองคลังที่ กษ 0504.2/71 
ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 
- หน่วยงานส่งหลักฐานการรับเงินให้กองบริหารการคลัง
ภายในเวลา 14.00 น. เพ่ือออกใบเสร็จได้ทันใน
วันที่รับเงิน 

/ประเด็น… 
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3. จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 
    - กรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
เปลี่ยนแปลงข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ e-mail 
ไม่ส่งข้อมูลให้กองบริหารการคลังแก้ไขข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
การเงินการคลัง 
    - กรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานหรือปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
จากพนักงานจ้างเหมาเป็นพนักงานราชการหรือจากพนักงาน
ราชการเป็นข้าราชการหรือจากพนักงานจ้างเหมาเป็นข้าราชการ 
หรือข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online 
 
- กรณีคู่สัญญาหรือคู่ค้า ขอคืนหลักค้ าประกันสัญญาเป็นครั้งแรกที่
ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินผ่าน ระบบ KTB Corporate Online  

 
- แจ้งกองบริหารการคลัง เพ่ือแก้ไขข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลการเงินการคลังก่อนที่จะขอเบิกเงิน 
 
 
- ตรวจสอบข้อมูลที่เคยแจ้งไว้ให้หากมีการเปลี่ยนแปลง 
ข้อมูลให้แจ้งกองบริหารการคลังแก้ไขข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน  ส าหรับข้าราชการที่โอนย้ายมาให้ลงทะเบียน
รับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online   
 
 
- ให้แจ้งคู่สัญญาหรือคู่ค้า ให้กรอกแบบฟอร์มใบ
สมัครพร้อมหลักฐานมาพร้อมกับหนังสือขอคืน
หลักค้ าประกันสัญญา 

4. หลักค้ าประกันสัญญา 
 - กรณีที่ท าสัญญาในวันท าการสุดท้ายของเดือน และรับหลัก
ค้ าประกันสัญญาเป็นแคชเชียร์เช็คต่างธนาคาร ท าให้ไม่สามารถ
เคลียร์ริ่งได้ทันในวันสิ้นปีงบประมาณ จึงท าให้มีเงินคงค้าง ท าให้มี
ยอดผิดดุลบัญชี 

 
ให้รับหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ าประกัน
สัญญา เงินสดหรือแคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย 
และให้ส่งกองบริหารการคลังภายในเวลา 
12.00 น. หากเป็นไปได้ไม่หลีกเลี่ยงการท า
สัญญาในวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณ 

5. ใบเสร็จรับเงิน 
 - กรณีที่บริษัท/คู่ค้าแนบใบเสร็จรับเงินมาพร้อมกับใบแจ้งหนี้/
ใบก ากับภาษีหรือใบส่งของ 
- กรณีที่ส่งเบิกแล้วคู่สัญญาหรือคู่ค้าได้รับเงินแล้วและส่ง
ใบเสร็จรับเงินให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม 

 
- ให้แนบใบเสร็จรับเงินมาพร้อมกับเอกสารหลักฐาน
การส่งเบิก กอง/ศูนย์/กลุ่ม 
- ให้กอง/ศูนย์/กลุ่ม ส่งใบเสร็จรับเงินให้กลุ่มการเงิน
เพ่ือแนบใบส าคัญไว้ให้ สตง.ตรวจสอบ 

 
 
มติที่ประชุม ทราบ 
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   3.6 งานบญัช ี
         กลุ่มบัญชี ได้สรุปปัญหาและแนวทางปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้าน
การเงินการคลัง ดังนี้ 

ประเด็นปญัหา/สาเหต ุ แนวทางปรบัปรุง/เพิม่ประสทิธภิาพ 
1. เงินนอกงบประมาณที่น าฝากคลัง 
   - หน่วยงานประสงค์โอนเงินไปให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค 
แต่ไม่มีบัญชีเงินฝากคลังรองรับ เพ่ือใช้ส าหรับรับเงินและ
เบิกจ่าย  
   - บัญชีเงินฝากคลังที่ส่วนกลางใช้ส าหรับรับเงิน และ
เบิกจ่ายกับบัญชีเงินฝากคลังที่โอนไปให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไม่สอดคล้องกัน 

 
1. เมื่อได้รับเงินนอกงบประมาณให้ประสานกลุ่มการเงิน  
กองบริหารการคลัง และให้ระบุในหนังสือให้ชัดเจนว่า
เงินที่ได้รับเป็นเงินประเภทใด 
2. กรณีมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคใช้เงินนอกงบประมาณ
ฝากคลัง ให้ตรวจสอบกับหน่วยงานนั้น ๆ และกลุ่มบัญชี 
กองบริหารการคลัง ว่ามีบัญชีเงินฝากคลังรองรับหรือไม่ 
หากไม่มีให้ส ารวจข้อมูลของทุกหน่วยงานที่ต้องการใช้
เงินและท าหนังสือแจ้งกองบริหารการคลังเพ่ือขอเปิดบัญชี 
3. เมื่อหน่วยงานต้องการโอนเงินไปให้หน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค ให้ประสานกับกลุ่มบัญชี กองบริหารการคลัง 
เพ่ือตรวจสอบว่าสามารถโอนเงินไปเข้าบัญชีเงินฝากคลัง
ประเภทใดของหน่วยงานส่วนภูมิภาคได้และระบุใน
หนังสือแจ้งโอนเงินให้ชัดเจน  

2.  ลูกหนี้เงินยืมราชการ 
     - ลูกหนี้เงินยืมราชการส่งชดใช้ใบส าคัญและเงิน
คงเหลือเกินก าหนด จากข้อมูลปีงบประมาณ 2564 มี
หน่วยงานที่ส่งล่าช้า ได้แก่  
- กปจ.15 ฉบับ  - กพท.13 ฉบับ  - กตส.8 ฉบับ 
- กคพ. 8 ฉบับ   - สลก. 6 ฉบับ  - กอส. 6 ฉบับ 
- กรป. 6 ฉบับ   - กบม. 4 ฉบับ  - กบค. 3 ฉบับ 
- กปต. 3 ฉบับ  - กนป. 2 ฉบับ  - กพส. 2 ฉบับ 
- กตป. 2 ฉบับ  - กกม. 1 ฉบับ  - สปก. 1 ฉบับ 

 
1. ขอให้หน่วยงานท าทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม เพ่ือช่วย
ติดตาม เร่งรัด ให้ลูกหนี้ส่งชดใช้เงินยืมราชการภายใน
ก าหนด 
2. ขอให้ผู้ยืมเงิน ถือปฏิบัติตามหนังสือ กองคลัง ที่ กษ 
0503/ว 101  ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  

3.  สินทรัพย์ 
     - สินทรัพย์ของหน่วยงานที่มีอยู่จริงไม่สอดคล้องกับ
ทะเบียนคุมในระบบ GFMIS 

 
1. กองบริหารการคลัง จะขึ้นทะเบียนคุมสินทรัพย์ในระบบ 
GFMIS ที่หน้าเว็บเพจ เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบทุกไตรมาส  
2. ให้หน่วยงานตรวจสอบสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงกับทะเบียนคุม
ในระบบ GFMIS ทุกครั้งที่มีการได้มาตัดจ าหน่าย ตัดโอน และ
รับโอน 
3. กรณีพบความคลาดเคลื่อนให้ท าหนังสือแจ้งกองบริหาร 
การคลังเพ่ือปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง 
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4.  เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
     - ระบุบัญชีแยกประเภท รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมย่อย คลาดเคลื่อน เช่น เลือกใช้รหัสงบประมาณผิด 
ระบุกิจกรรมย่อยไม่ได้อยู่ภายใต้กิจกรรมหลัก 
 
     - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ซึ่งก าหนดให้ส่ง
ภายในไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี มีความล่าช้า และ
คลาดเคลื่อน 
 
     - หน่วยงานไม่แจ้งข้อมูลค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 
(ค่าไฟฟูา ค่าโทรศัพท์(ส านักงาน+เคลื่อนที่) ค่าน้ าประปา 
ค่าไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม) ของ
เดือนสิงหาคม – กันยายน เนื่องจากไม่มีใบแจ้งหนี้     

 
- ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องในใบลดยอดเงินจากระบบ
ฐานข้อมูลการเงินการคลัง และตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน
อย่างสม่ าเสมอ  หากพบความคลาดเคลื่อนให้ท าหนังสือแจ้ง
กลุ่มบัญชี กองบริหารการคลัง ปรับปรุงแก้ไข  
- ขอให้จัดท าทะเบียนคุมการรับ - จ่าย วัสดุ ให้เป็นปัจจุบัน 
และตรวจพัสดุในรอบระยะเวลาที่เร็วขึ้น เช่น รอบ 6 เดือน 
หรือรายไตรมาส เพื่อความครบถ้วน ถูกต้องและรวดเร็ว
ในการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
- ขอให้หน่วยงานจัดท าประมาณการค่าสาธารณูปโภค
ค้างจ่ายทั้งหมด ของเดือนสิงหาคม – กันยายน แทน
การส่งใบแจ้งหนี้ 

 
มติที่ประชุม ทราบ 
   3.6 งานบรหิารทัว่ไป 
         ฝุายบริหารทั่วไป ได้สรุปปัญหาและแนวทางปรับปรุงหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน 
ด้านการเงินการคลัง ดังนี้ 
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กรณีค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
กองบริหารการคลังได้ประสานกับผู้ให้บริการค่าสาธารณูปโภค
ทุกประเภท เพ่ือขอรายละเอียดการค้างช าระของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมประมง และแจ้งให้หน่วยงานที่มีรายการ
ค้างช าระ ตรวจสอบการเบิกจ่าย และแจ้งกลับมายัง 
ต้นสังกัดทราบ ซึ่งพบว่า 
  1. หน่วยงานมีงบประมาณไม่เพียงพอ 
  2. หน่วยเบิกจ่ายน าใบแจ้งหนี้ของหน่วยฝากเบิกรวมเบิกใน
ระบบ GFMIS ในคราวเดียวกัน ท าให้เจ้าหนี้  (ผู้ให้บริการ) ไม่
สามารถตรวจสอบการช าระหนี้ได้ จึงแสดงยอดค้างช าระ 

 
- หน่วยงานควรจัดท าทะเบียนคุม การเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภคทุกประเภท ที่หน่วยงานรับผิดชอบประจ าเดือน
ไว้ให้ชัดเจน ครบถ้วน หากมีการตรวจสอบย้อนกลับ 
ควรจะมีข้อมูลให้สืบค้นหาได้สะดวก  
- หน่วยงานควรจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าเดือน 
เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ และเพียงพอ
ส าหรับการเบิกจ่าย หากไม่เพียงพอให้ขอรับการจัดสรร
เงินเพ่ิม จากหน่วยงานต้นสังกัดหรือ กองยุทธศาสตร์และ
แผนงานโดยเร็ว ไม่ควรให้ค้างจ่ายนานเกิน 2 รอบบิล 
- เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณ ขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายการ
ค้างช าระค่าสาธารณูปโภครายเดือนให้ครบถ้วน หากมีรายการ
ค้างช าระช่วงระหว่างเดือนสิงหาคม ปีเก่า ถึงเดือนกรกฎาคม 
ปีปัจจุบัน ให้รีบด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีปัจจุบัน 
ถ้าเบิกจ่ายไม่ทันจะเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีงบประมาณ 
กรมฯ จะต้องเสียเงินงบประมาณ  2 ปี  
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