
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดสอบคัดเลือก  
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คนน าวง :  
คุณสุรีรัตน์ วรรณประพันธ์ 

คนเล่าเรื่อง : 
คุณสุรีรัตน์ วรรณประพันธ์ 

 

คุณอ านวย (Facilitator) :  
คุณดวงรัตนน์ เอนกเวียง/  
คุณสาริยา นวมจิต 

คุณลิขิต (Note Taker) : 
คุณชนานาถ เค้าชาติชาย 

คนจับเวลา (Time Keeper) : 
คุณมนธณรรฐ รักสุข 

คนพิมพ์คอม :  
คุณคณิตา ซองศิริ 

วงที่ 2 การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดสอบคัดเลือก  



ประเด็นการแลกเปลี่ยน วงที่ 2 

1 
• ที่มาของการพูดคุย 

2 

• โครงสร้างการจัดสอบ 

• ระเบียบ/ ประกาศ 

3 

• การขออนุมัติงบประมาณและเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 

• วางแผนงบประมาณ 

• ขออนุมัติงบประมาณ 

• เบิกจ่าย 

3 

ประเด็นละ ........ นาท ี



ความรู้ที่จ าเป็น Explicit Tacit 
 โครงสร้างการจัดสอบ - ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ว่าด้วยการ

จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ให้แก่มหาวิทยาลัย 2534  

- ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง 
ก าหนดอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ 
ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 

- ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเกณฑ์
กลางองค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินการ
สอบข้อเขียน ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกระดับ
การศึกษา 

ฝ่ายรับเข้าศึกษา 
คุณเกษมทรัพย์ 
คุณดารัตน์/คุณทองยุ่น 
 



ความรู้ที่จ าเป็น Explicit Tacit 
การขออนุมัติงบประมาณและ
เบิกจ่าย 
 - การวางแผนงบประมาณ 
 
 - ขออนุมัติงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 - เบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 

- แบบฟอร์ม งปม. ผ01 
 

- Flow Chart การขออนุมัติงบประมาณ 
        กรณีคณะด าเนินการเองทุกขั้นตอนและส่ง
เรื่องขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนฯ จาก สนท. 
        กรณี สนท. ด าเนินการทุกขั้นตอน 
- แบบฟอร์ม งปม. ค01 
- แบบฟอร์ม งปม. ค02 
- แบบฟอร์ม งปม.สนท. 01 
 
- Flow Chart กรณียืมเงินจาก สนท. 
- แบบฟอร์ม ใบส าคัญจ่าย 
- Flow Chart กรณีส ารองจ่าย 

 
 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 
 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (งาน
การเงินและพัสดุ) 



ความรู้ที่จ าเป็น Explicit Tacit 
จ านวนคณะ/โครงการ ที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2556 

- ตารางการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา 2556 (เปิดสอนที่ท่า
พระจันทร์และศูนย์รังสิต) 

- ตารางการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่
จัดการเรียนการสอนที่ศูนย์รังสิต ประจ าปี
การศึกษา 2556 

- ตารางการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา/
ประกาศนียบัตร ที่จัดการเรียนการสอนที่ท่า
พระจันทร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

งานรับเข้าศึกษา 
- ฝ่ายรับเข้าศึกษา 
- คุณเกษมทรัพย์ สีดากูด 
 
 
 

ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ป.ตรี คณะ โครงการ ปกติ พิเศษ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ป.ตรี คณะ โครงการ ปกติ พิเศษ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ป.ตรี คณะ โครงการ ปกติ พิเศษ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ป.ตรี คณะ โครงการ ปกติ พิเศษ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ป.ตรี คณะ โครงการ ปกติ พิเศษ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ป.ตรี คณะ โครงการ ปกติ พิเศษ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ป.ตรี คณะ โครงการ ปกติ พิเศษ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ป.ตรี คณะ โครงการ ปกติ พิเศษ.xls
การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ รังสิต.xls
การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ รังสิต.xls
การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ รังสิต.xls
การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ รังสิต.xls
การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ รังสิต.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ ทพ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ ทพ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ ทพ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ ทพ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ ทพ.xls
ประเด็น 2 การรับเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ ทพ.xls


ประเด็นเพิ่มเติม 
 ในส่วนของคณะรัฐศาสตร์จะด าเนินการตามระเบียบและงบประมาณก็ได้มีการจ่ายตามระเบียบ 
 คณะพาณิชย์ฯ ด าเนินการตามระเบียบและมีการเพิ่ม Top up ให้กับเจ้าหน้าที่ 200 บาท  
◦ ผอ. ได้มีข้อค าถามเกี่ยวกับการจัดสอบของคณะพาณิชย์ฯ  
ในปัจจุบันคณะจะด าเนินการโดยขออนุมัติค่าตอบแทน ไม่มีการขออนมุัติงบประมาณก่อน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามหลักการขออนุมัติงบประมาณ  
ในส่วนของพัสดุ : คณะต้องด าเนินการ 2 ส่วน คือ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และการขอเบิกจ่ายค่า
พิมพ์ข้อสอบ โดยจะต้องเป็นโรงพิมพ์ของ มธ. โดยต้องมีบันทึก โดยพร้อมใบเสนอราคาให้กับ สนท. ซึ่ง
จะขอเวลาในการด าเนินงานคือ ต้องบันทึกก่อนล่วงหน้า 5 วันท าการ 
สรุป เสวนา วันที่ 1  
เดิมคณะไม่ทราบว่าสามารถเบิกจ่ายจาก สนท. และต้องท าการขออนุมัติก่อน 
ประเด็น : กรณีเร่งด่วน สามารถส่งจ านวนให้กับ สนท. ก่อนได้ไหม โดยที่ยังไม่มีเอกสาร 
สนท : ตามระเบียบแล้วไม่สามารถท าได้ ฉะนั้นจึงต้องจัดท าตามระเบียบโดยต้องมีค าสัง่แนบพร้อม
บันทึก 
แนวทางแก้ไข : โดยการให้คณะ/โครงการส ารองจ่ายไปก่อนแต่ทั้งนีต้้องขออนมุัติงบประมาณก่อน แต่
ถ้าไม่สามารถท าได้ทนั กรณีนี้ทาง สนท.ขอปรึกษากับทางคลังก่อน 



ปัญหาที่พบ / ปัจจัยเสี่ยง : 
1. การจัดท าค าสั่งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกไม่เป็นไปตามโครงสร้างการจัดสอบ 
2. การจัดท าค าสั่งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกฯ ไม่ถูกต้อง (ต้องเป็นค าสั่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามโดยผู้อ านวยการส านักทะเบียนฯ) 
3. บางคณะ/โครงการ ไม่ได้ท าเรื่องขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนการจัดสอบส่ง

ให้ สนท.ก่อนการจัดสอบ แล้วจึงมาเบิกค่าตอบแทนการจัดสอบภายหลัง  
4. การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกิน 60% จากรายได้ค่าสมัครสอบ 
5. รายชื่อบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในวันสอบคัดเลือกฯ ไม่ตรงกับรายชื่อในค าสั่งฯ  
6. เอกสารที่ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน 
7. กรณีที่เร่งด่วนไม่สามารถท าด าเนินการขออนุมัติก่อนสอบได้ต้องท าอย่างไร 

 
 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
จากปัญหาข้อ 1 – 6 แนวทางแก้ไขคือ การจัดท าแผนงบประมาณ และการจัดท าขออนุมัติงบประมาณ 
และการจ่ายค่าตอบแทน 
จากปัญหาข้อ 7 : ตามระเบียบแล้วไม่สามารถท าได้ ฉะนั้นจึงต้องจัดท าตามระเบียบโดยต้องมีค าสั่ง
แนบพร้อมบันทึก 
แนวทางแก้ไข : โดยใหค้ณะ/โครงการส ารองจ่ายไปก่อนแต่ทั้งนีต้้องขออนมุัติงบประมาณก่อน แต่ถ้า
ไม่สามารถจัดท าได้ทัน กรณีนี้ทาง สนท.ขอปรึกษากับทางคลังก่อน 

 



แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน : 
• ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ต่าง ๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย 2534  
• ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
• ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเกณฑ์กลางองค์ประกอบคณะกรรมการ

ด าเนินการสอบข้อเขียน ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกระดับการศึกษา 

 
 

 

ประเด็น 2ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนฯ ปี 34และ ปี 50.pdf
ประเด็น 2ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนฯ ปี 34และ ปี 50.pdf
ประเด็น 2ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนฯ ปี 34และ ปี 50.pdf
ประเด็น 2ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนฯ ปี 34และ ปี 50.pdf
ประเด็น 2ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนฯ ปี 34และ ปี 50.pdf
ประเด็น 2ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนฯ ปี 34และ ปี 50.pdf
ประเด็น 2ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนฯ ปี 34และ ปี 50.pdf
ประเด็น 2ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนฯ ปี 34และ ปี 50.pdf
ประเด็น 2ระเบียบการเบิกค่าตอบแทนฯ ปี 34และ ปี 50.pdf
ประเด็น 2โครงสร้างกก.สอบ.pdf
ประเด็น 2โครงสร้างกก.สอบ.pdf
ประเด็น 2โครงสร้างกก.สอบ.pdf


ปัญหาที่พบ : 
• การจัดท าค าสั่งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกฯ ไม่เป็นไปตามโครงสร้างการจัดสอบ 

• การจัดท าค าสั่งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกฯ ไม่ถูกต้อง เช่น ท าเป็นค าสั่งของคณะ/โครงการ หรือผู้
ลงนามเป็นคณบดี เป็นต้น 

• กรณีของอาจารย์ที่ออกข้อสอบมาปฏิบัติงานในวันสอบ ซึ่งตามโครงสร้างแล้วไม่มีต าแหน่งนี้ตาม
ประกาศ มธ. 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
ข้อเสนอแนะ 
•  อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของประกาศ มธ. (โครงสร้าง) เนื่องจากจัดท าไว้ต้ังแต่ปี 51 เช่น กรณี

กรรมการออกข้อสอบ/กรรมการจัดพิมพ์ข้อสอบ สนท. เสนอขอให้ทั้ง 2 ต าแหน่ง อยู่ใน ต าแหน่ง
กรรมการกลาง หรือให้อยู่ในส่วนของคณะ และอาจจะมีการแยกระดับของประกาศ เนื่องจากจ านวน
ผู้สมัครสอบในระดับบัณฑิตศึกษามีจ านวนน้อย 
 



ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
แนวทางแก้ไข 
• การจัดท าค าสั่งในการสอบคัดเลือกฯ ต้องเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ลงนามโดย

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนฯ 

• ตัวอย่างค าสั่งผู้ปฏิบัติงานในการสอบคัดเลือกฯ 



- วางแผนงบประมาณฯ 

- ขออนุมัติงบประมาณฯ 

- การเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 



• การวางแผนงบประมาณ 
แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน :  
   1.ยังไม่มีการวางแผนงบประมาณล่วงหน้า 

 
ปัญหาที่พบ : 

1.ในปีการศึกษา 2557 ที่จะเลื่อนการรับสมัครออกจากช่วงระยะเวลาเดิม ดังนั้น ช่วงระยะเวลาที่จะต้องส่งแผนจะเป็น
ช่วงระยะเวลาใด  
• ช่วงระยะเวลาในการรับสมัครสอบของระดับบัณฑิตศึกษาโครงการปกติ/พิเศษ (การรับตั้งแต่กันยายนสามารถท าได้หรือไม่) 
• กรณี ป.ตรี ภาคอินเตอร์ กระบวนการรับสมัครมีระยะเวลาช่วงใด?  : ปฏิทินการรับสมัครต้องอ้างอิงจากโครงการรับตรง 
2. ในกรณีท่ีขยายการรับสมัครออกไปจะต้องจัดท าแผนงบประมาณอย่างไร? 

 



• การวางแผนงบประมาณ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข :  
• เพื่อให้สามารถจัดท าแผนงบประมาณ ติดตาม และควบคุมงบประมาณส าหรับเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนฯ ได้  สนท. ขอความร่วมมือจากคณะ/โครงการ ในการจัดท าขอตั้งงบประมาณ 
ตามแบบฟอร์มค าขอตั้งงบประมาณ (แบบฟอร์ม งปม. ผ01) โดยส่งมาพร้อมกับปฏิทินการรับ
สมัครฯ  

• ในกรณีปี 57 ขอให้คณะน าเรื่องนี้เสนอกับผู้บรหิารว่าจะต้องวางแผนงบประมาณอย่างไร 
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การขออนุมัติงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 
แนวทางปฏิบัติในปัจจุบัน : 
• ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องเกณฑ์กลางองค์ประกอบคณะกรรมการ

ด าเนินการสอบข้อเขียน ในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกระดับการศึกษา 

 
• ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 
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การขออนุมัติงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 
ปัญหาที่พบ : 
• บางคณะ/โครงการ ไม่ได้ท าเรื่องขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนการจัดสอบส่งให้ 

สนท.ก่อนการจัดสอบ แล้วจึงมาเบิกค่าตอบแทนการจัดสอบภายหลัง  
• การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกิน 60% จากรายได้ค่าสมัครสอบ 
• รายชื่อบุคลากรที่มาปฏิบัติงานในวันสอบคัดเลือกฯ ไม่ตรงกับรายชื่อในค าสั่งฯ  
• เอกสารที่ใช้ส าหรับการเบิกจ่ายเงินไม่ครบถ้วน  

 
 



การขออนุมัติงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
•   ปรับขั้นตอนการด าเนินงานให้เป็นในแนวทางเดียวกัน โดยการใช้(ร่าง)แบบฟอร์ม 

- Flow Chart การขออนุมัติงบประมาณ   กรณีคณะด าเนินการเองทกุขั้นตอนและส่งเรือ่งขออนุมัติ
เบิกค่าตอบแทนฯ จาก สนท. 

 แบบฟอร์ม งปม. ค01 
-  Flow Chart การขออนุมัติงบประมาณ กรณี สนท. ด าเนินการทกุขั้นตอน 

 แบบฟอร์ม งปม.สนท. 01 
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การขออนุมัติงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข : 
•   ปรับขั้นตอนการด าเนินงานให้เป็นในแนวทางเดียวกัน โดยการใช้(ร่าง)แบบฟอร์ม 

- Flow Chart กรณียืมเงินจาก สนท. 

 แบบฟอร์ม งปม. ค01 
 แบบฟอร์ม ใบส าคัญจ่าย 

- Flow Chart กรณีส ารองจ่าย 

 แบบฟอร์ม งปม. ค01 
 แบบฟอร์ม งปม. ค02 
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