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 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินด้าน
ค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 
แนวทางการเบิกจ่ายทางการเงิน ศึกษาการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงิน และเสนอแนะ
การพฒันาแนวทางการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินด้านค่าตอบแทนของโครงการ
พิเศษ และส่วนภูมิภาคของมหาวทิยาลยัรามค าแหง ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
และบุคลากรของกองคลงัส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ลกัษณะ
เป็นการสัมภาษณ์โดยใชค้  าถามเหมือนกนัทุกคนเป็นแนวค าถามชนิดปลายเปิด ซ่ึงเป็นรูปแบบของ
เคร่ืองมือวจิยัท่ีมีความยดืหยุน่และเปิดกวา้ง 

ผลการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีระเบียบการเบิกจ่ายทางการเงินด้าน
ค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลยั ภาพรวมมีความชดัเจน ปัญหาท่ี
พบไดแ้ก่ การส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนทางการเงินไม่สมบูรณ์ครบถว้น เช่น ไม่แนบค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการ, หลกัฐานการจ่ายเงินไม่ใส่จ านวนเงินตวัอกัษร, ไม่ไดป้ระทบัตราจ่ายแลว้และไม่ไดล้ง
วนัท่ีจ่าย ส่งผลให้เกิดความล่าชา้ในการเบิกจ่าย การควบคุมภายในองค์กร ประกอบดว้ย 1) ดา้น
สภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน 2) ดา้นการประเมินความเส่ียง 3) ดา้นวารสนเทศและการส่ือสาร 
และ 4) ดา้นการติดตามและการประเมินผล มีระบบ 3 มิติ เป็นการบนัทึกบญัชีและรายงานทางการ
เงิน ท าให้สามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานทางดา้นการเงินไดต้ลอดเวลา ใชเ้ป็นขอ้มูลในการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ดังนั้น ควรส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหผู้ป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บการพฒันาตนเองตามศกัยภาพและความเหมาะสม  

 
ค าส าคัญ : การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงิน, ค่าตอบแทน 
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ABSTRACT 
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Major Management 
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Advisor  Associate Professor Dr. Krittiya Yongvanich 
 

 The objectives of this research were to review compensation financial of Ramkhamhaeng 
University. The population used in this research were administrators and personnel of the office 
of the President's office of Finance. This was a qualitative research. The tool used for collecting 
in-depth interviews was the structured interview, which was an interview with the same 
questionnaire for everyone as the end-of-the-line questionnaire. Open-ended question, which is a 
flexible and open form of research tool. 

The results indicated Ramkhamhaeng University have financial disbursement 
regulations. The documents of financial are incomplete, such as not attaching an order to appoint 
a director, proof of payment without amount of letters, not stamped and not dated. resulting in a 
delay in disbursement. The internal control system about financial disbursement which are 1) 
internal control environment 2) risk assessment 3) information and communication aspect and 4) 
monitoring and evaluation. Using a 3D system, this accounting system defines each plan as an 
accounting unit. and record the accounting activities of that plan as well as to produce a report 
showing the performance known as income-expense statement This makes it possible to monitor 
financial performance at all times. Problem solving promote and support relevant practitioners to 
develop themselves according to their potential and suitability. Organized activities to enhance 
understanding between practitioners in finance, accounting, procurement and staff of various 
departments in order to strengthen unity and reduce operational errors.  
 

Keywords:  The Document Review, Compensation Financial. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าสัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัโลกของเรานั้นด ารงอยู่ในยุคของการเปล่ียนแปลงเขา้สู่ยุคโลกาภิวฒัน์อย่างเต็ม 
รูปแบบ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ท่ีสามารถสร้างให้เกิดการ
พฒันา ในดา้นเทคโนโลยีการผลิต การบริการ และการบริหารงานขององคก์ารทางธุรกิจต่าง ๆ ข้ึน
อยา่ง มากมาย น าไปสู่การผลกัดนัใหก้ารด าเนินธุรกิจในโลกน้ี ตอ้งอยูท่่ามกลางการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน
อยา่ง ต่อเน่ืองโดยมิสามารถหลีกเล่ียงไดใ้นทุก ๆ องคก์าร ประเทศไทยเรานั้นก็เป็นส่วนหน่ึงของ
ระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวฒัน์ ท่ีจะตอ้งสามารถสร้างการปรับตวัทางดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการ
บริหาร การผลิตสินคา้และการบริการ เพื่อตอบสนอง  ความตอ้งการท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา
ของผูบ้ริโภคอยา่งตรงจุด จึงจะสามารถผลกัดนัใหเ้กิดความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืนได้
ในอนาคต ดว้ยเหตุน้ีเองท่ีแนวคิดในดา้นการบริหารงานของภาครัฐเปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิง 
 กองคลงั ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง เป็นหน่วยงานท่ีด าเนินการทางการ
เงินของมหาวิทยาลยั จึงมีความจ าเป็นท่ีตอ้งศึกษาถึง กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งของ
ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงของคลงั  มหาวิทยาลยัรามค าแหง และระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด้วยเหตุน้ี ผูศึ้กษาซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานในส่วนของกองคลัง มหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงเห็นถึง
ความส าคญัของการศึกษาเร่ือง การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินดา้นค่าตอบแทนของ
โครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลยัรามค าแหง เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้บริการของมหาวิทยาลัยรามค าแหง และท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการเบิกจ่ายทางการเงินดา้นค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ และส่วน
ภูมิภาคของมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

2. เพื่อศึกษาการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินดา้นค่าตอบแทนของโครงการ
พิเศษ และส่วนภูมิภาคของมหาวทิยาลยัรามค าแหง 

3. เพื่อเสนอแนะการพฒันาแนวทางการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินด้าน
ค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาคของมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตของการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงิน
ดา้นค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลยัรามค าแหง เพื่อให้เป็นไปตาม
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กฎ ระเบียบ และข้อบงัคบั ท่ีเก่ียวข้องทั้งของมหาวิทยาลัย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องของหน่วย
ราชการ อาทิเช่น ระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงของคลงั กรมบญัชีกลาง และอ่ืน ๆ 
 2. ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมาย การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
กลุ่มเป้าหมายเพื่อสัมภาษณ์ จ านวน 9 คน ประกอบดว้ย  
 2.1 ผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีบทบาทในการก าหนดนโยบาย จ านวน 3 คน 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบัสูง จ านวน 1 คน และผูบ้ริหารระดบักลาง จ านวน 2 คน  
 2.2 บุคลากรกองคลงัของมหาวิทยาลยัรามค าแหง ผูมี้หน้าท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินด้านค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาค 
จ านวน 6 คน  
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน คือ  
ระหวา่งเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 2564 
 

วรรณกรรมและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

แนวคิดเกีย่วกบัการควบคุมภายใน (Internal control Concepts) 
 การท่ีสภาวะเศรษฐกิจมีการปรับเปล่ียนตลอดเวลา ส่งผลให้ธุรกิจตอ้งปรับกระบวนการใน
การด าเนินงานใหมี้ความสอดลบัตามไป ส่งผลใหธุ้รกิจเกิดกระบวนการท่ีมีความซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 
ตามไป และการท่ีองค์มีการเติบโตข้ึนท าให้ผูบ้ริหารไม่สามารถมาดูแลการบริหารงานได้อย่าง
ทัว่ถึง จึงมีความจ าเป็นตอ้งมีระบบการควบคุมภายในเขา้มาเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหารและ
ของการบริหารทุกระดบั ส าหรับการป้องกนัหรือลดความเสียหายในกระบวนแต่ละสายงาน การ
ควบคุมเป็นกระบวนการท่ีผูบ้ริหารและบุคลากรทั้ งองค์กรต้องปฏิบัติร่วมกัน วิเคราะห์ และ
วางแผนในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงไม่ใช่หมายถึงการ
ควบคุมเฉพาะดา้นบญัชีและการเงินเท่านั้น ยงัครอบคลุมถึงการควบคุมในดา้นการบริหาร และการ
ควบคุมดา้นการปฏิบติังานในทุก ๆ หน่วย และทุก ๆ กระบวนการของการด าเนินงาน ระบบการ
ควบคุมภายในจึงมีบทบาทส าคญัต่อการบริหารองค ์แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมภายใน (อา้งถึงใน  
ภริศฑช์าก ์ชดชอ้ย และอาทิตย ์สุจเสน, 2563, หนา้ 10-12) 
 องคป์ระกอบของการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO มี 5 ประการ (กองตรวจสอบ 
ระบบการเงินบญัชีทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 2553) ไดแ้ก่ 

1.  สภาพแวดลอ้มของการควบคุม (Control Environment) 
2.  ประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
3.  กิจกรรมการควบคุม (Control activities)  
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4.  ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication)  
5.  การติดตามประเมินผล (Monitoring)  

 ดงันั้น การควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และยงัเป็น
ผลท าใหก้ารด าเนินงานขององคก์รมีประสิทธิผล เน่ืองจากเป็นกระบวนการท่ีพนกังานทุกคนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการดงักล่าว เพื่อให้งานของตนเองประสบความส าเร็จบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไวภ้ายใตก้ารก ากบัดูแลและการบริหารงานของผูบ้ริหาร ระบบการควบคุมมีความจ าเป็น
ส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความส าเร็จใหก้บัองคก์ร เสริมสร้างความน่าเช่ือถือแก่องคก์ร 
แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารงบประมาณ 
 วนัชยั ประเสริฐศรี (2553) กล่าวว่า งบประมาณ (Budgeting) เป็นการวางแผนโครงการ
ด าเนินงานขององคก์รธุรกิจอยา่งละเอียดไวล่้วงหนา้ส าหรับช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดยรวมถึง
การวางแผนควบคุมและการติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรท่ีก าหนดไว ้
การวางแผนงบประมาณ จะมีความสัมพนัธ์กันในแต่ละช่วงเวลางบประมาณระยะยาวจะเป็น
ตวัก าหนดงบประมาณประจ าปี งบประมาณประจ าปีจะเป็นตวัก าหนดงบประมาณประจ าไตรมาส
และงบประมาณประจ าไตรมาสจะเป็นตวัก าหนดงบประมาณประจ าเดือน งบประมาณในแต่ละ
ช่วงเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงตอ้งมีความสัมพนัธ์และสอดคลอ้งกนั สามารถน าไปใชใ้นการ
ควบคุม การติดตามและการประเมินผลได ้ 
 วริยา ปานปรุง (2549) กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง แผนการด าเนินงานท่ีแสดงการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ ในรูปตัวเลขอย่างเป็นลายลักษณ์อกัษรขององค์การใดองค์การหน่ึง ส าหรับ
ระยะเวลาหน่ึงเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางด าเนินงานในอนาคตและควบคุมการด าเนินงานในปัจจุบนั 
(ศศิวมิล มีอ านาจ, 2545) อาจจะมีลกัษณะเป็นแผนระยะยาว เช่น งบประมาณท่ีมีระยะเวลา 3 ปี 5 ปี 
หรืออาจเป็นแผนระยะสั้น เช่น รายเดือน 3 เดือน 6 เดือน โดยจะตอ้งระบุระยะเวลาท่ีเร่ิมตน้และ
ส้ินสุดไวใ้นงบประมาณ  
 ยุพดี ศิริวรรณ (2546) กล่าวว่า การงบประมาณ (Budgeting) เป็นระบบน าเสนอแผนงาน 
การด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยแสดงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะได้รับ และจะตอ้งใช้จ่าย เรียกว่า 
งบประมาณ (Budget) กล่าวได้ว่า การงบประมาณเป็นระบบย่อยของระบบบริหารงานท่ีมี
ความสัมพนัธ์กับการวางแผน การประสานงาน และการควบคุม ดังนั้น งบประมาณ (Budget)         
จึงหมายถึง แผนงานของฝ่ายบริหารท่ีแสดงตวัเลขในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้กล่าวไดว้า่ งบประมาณเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
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กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
 1.  ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าด้วยอตัราค่าตอบแทนผูบ้รรยายและผูป้ฏิบติังาน
ระดบัปริญญาตรีส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2546 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2546 
 2.  ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าด้วยอตัราค่าตอบแทนผูบ้รรยายและผูป้ฏิบติังาน
การศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2539 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2539 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2539   
 3.  ระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง ว่าดว้ยอตัราค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานโครงการศึกษา
ภาคพิเศษ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 
  ประกาศ ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562   
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
  
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวความคิดในการวจิยั 
 

 จากกรอบแนวความคิดดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการออกแบบการวิจยัใน
คร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดกรอบแนวความคิดเป็นแนวทางในการวิจยั โดยการรวบรวมแนวความคิด 
ทฤษฎี หรือเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในส่วน
ระบบการควบคุมภายในขององค์กร กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานการจ่ายดา้นค่าตอบแทนของมหาวิทยาลยัรามค าแหง ขั้นตอน ปัญหา/อุปสรรค และแนวทาง
การแกไ้ขปัญหาการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินดา้นค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ และ
ส่วนภูมิภาค ทั้งท่ีเป็นปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกองค์กร เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ในการวิจยั โดยน ามาออกแบบส าหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูล แนวทางและเง่ือนไขการตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินดา้นค่าตอบแทน อนัจะน าไปสู่การวเิคราะห์และสรุปผล เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินด้านค่าตอบแทนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในปฏิบติังานใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไวต่้อไป 

การควบคุมภายใน 
(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม  
(2) ประเมินความเส่ียง  
(3) ข้อมูลสารสนเทศและการส่ือสาร 
(4) การติดตามประเมินผล 

 

การตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทาง

การเงนิด้านค่าตอบแทนของโครงการ

พเิศษ และส่วนภูมิภาค 

 

กฎ 
ระเบียบ
ข้อบังคบั 
ที่เกีย่วข้อง 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 

รูปแบบการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ี เบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดศึ้กษาถึงรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
ดว้ยการศึกษา คน้ควา้ และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการรวบรวมจากเอกสารวิชาการ และงานวิจยัต่าง ๆ 
เช่น วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ ระเบียบ ค าสั่ง ส่ือส่ิงพิมพ์ Internet ตลอดจนบทความท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 จากนั้นผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงรูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) ในการใชเ้คร่ืองมือ
เพื่อเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยการใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(structured interview) ลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์โดยใช้ค  าถามเหมือนกนัทุกคน ซ่ึงเป็นแนวค าถาม
ชนิดปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงเป็นรูปแบบของเคร่ืองมือวิจยัท่ีมีความยืดหยุ่นและเปิด
กวา้ง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหาร และบุคลากรของกองคลัง ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (purposive sampling) 
เน่ืองจากผูว้ิจยัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลาการศึกษา จึงใช้วิธีการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคญั (key informants) คือ การสัมภาษณ์โดยก าหนดตวัผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นการเฉพาะเจาะจง เพราะผูใ้ห้
ขอ้มูลเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาในคร้ังน้ี โดยท่ีผูว้ิจยัเป็นผูเ้ลือก
กลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยได้ก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา       
เป็น 3 กลุ่ม รวมจ านวนทั้งส้ิน 9 คน ประกอบดว้ย 
 

ผลการวจัิย 
  
ส่วนที่ 1 ประเด็น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกีย่วกบัการเบิกจ่ายทางการเงิน 

การวิเคราะห์ประเด็น กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั เก่ียวกบัการเบิกจ่ายทางการเงิน ผลการศึกษา
พบว่า มหาวิทยาลัยรามค าแหงก าหนดระเบียบ ข้อบงัคบั เก่ียวกับการเบิกจ่ายทางการเงินด้าน
ค่าตอบแทนของมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีความชดัเจน และมีการแกไ้ขปรับปรุง แต่เน่ืองจากการ
ปรับแกไ้ขนั้นตอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ประกอบกบัตอ้งสอดคลอ้งกบัระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของกรมบญัชีกลาง และกระทรวงการคลงั เน่ืองจากมหาวทิยาลยัรามค าแหงเป็นหน่วยงาน
ราชการท่ีอิงกบักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ซ่ึงในการปรับแก้ไข
ระเบียบการทางการเงินแต่ละคร้ังนั้น ตอ้งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัรามค าแหง        
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ในส่วนท่ีเป็นประเด็นเร่ือง การเบิกจ่ายทางการเงินดา้นค่าตอบแทนของมหาวิทยาลยัรามค าแหงนั้น 
เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเอกสารทางการเงินท่ีใชใ้นการเบิกจ่าย เน่ืองจากการตรวจสอบทางการเงิน
นั้นจ าเป็นตอ้งใช้เอกสารประกอบค่อนขา้งเฉพาะในแต่ละขั้นตอนของการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบท่ีบงัคบัใช้ ซ่ึงอาจเกิดความล่าช้าได้หากว่า ส่งเอกสารเบิกค่าตอบแทนไม่ครบถ้วน 
หรือขาดเอกสารบางส่วน เม่ือเจา้หน้าท่ีผูต้รวจสอบเอกสารทางการเงินพบในกระบวนการและ
ขั้นตอนการเบิกจ่าย ตอ้งส่งเร่ืองคืนใหห้น่วยงานเพื่อแกไ้ข 
ส่วนที ่2  ประเด็นระบบการควบคุมภายในองค์กร เกีย่วกับการเบิกจ่ายทางการเงิน  
 ประเด็นเง่ือนไขสนับสนุนมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีระบบการควบคุมภายในองค์กร 
เก่ียวกบัการเบิกจ่ายทางการเงินเก่ียวกบัการเบิกจ่ายทางการเงินดา้นค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ 
และส่วนภูมิภาค ดงัน้ี 
 1. ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน มีการก าหนดนโยบายและวิธีการบริหารงาน
บุคคลชัดเจน ด้านความซ่ือสัตย์และจริยธรรมในการด าเนินงานส าหรับบุคลากรทุกระดับ 
โครงสร้างองคก์รสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน เอ้ืออ านวยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ บุคคลากร
มีเพียงพอ ระบุความรับผิดชอบของบุคลากรชดัเจน จดัท า Job Description, Job Specification 
ครอบคลุมทุกต าแหน่งงาน ตามผงัองค์กร มีการสร้างทศันคติให้บุคลากรเห็นว่า ความรับผิดชอบ
เป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีถูกต้องตามกฎระเบียบ นโยบายท่ีก าหนด มีการจัดฝึกอบรมพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรสอดคลอ้งกบันโยบาย ขั้นตอนการด าเนินงาน ตรงกบัความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถ และมีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบติังาน และผลตอบแทนของบุคลากรท่ี
ชดัเจน เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม 
 2. ดา้นการประเมินความเส่ียง มีนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบติังาน เป็นลายลกัษณ์-
อกัษร เก่ียวกบัการจดัการกบัความเปล่ียนแปลง ภายใน-ภายนอก ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการ
จดัซ้ือจดัจา้งของมหาวิทยาลยั ให้สอดคลอ้งกบัระดบักิจการ และแผนกลยุทธ์องคก์ร การประมาณ
จ านวนทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต้องใช้ ในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ เคร่ืองมือ/วิธีการ 
เพียงพอในการระบุและประเมินความเส่ียงจากปัจจยัภายใน และภายนอกองค์กรท่ีจะส่งผลต่อ
หน่วยงาน มีการจัดท าแผน ระเบียบวิธี ในการบริหาร ความเส่ียงในกระบวนการท างานของ
หน่วยงาน และมีการจดัท าหลกัเกณฑ์ส าหรับการก าหนดความเส่ียง เกณฑ์ส าหรับประเมินความ
น่าจะเป็น และความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประเมิน 
ความเส่ียง 
 3. ดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบขอ้มูลคอมพิวเตอร์ มีความครบถ้วน และช่วย
ตดัสินใจไดท้นัเวลาการ Update ขอ้มูลในระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์อยูเ่สมอ การจดัรายงาน
ขอ้มูลส าคญั ๆ จากระบบในระดบัหน่วยงานอย่างชดัเจนถูกตอ้ง รวดเร็วการก าหนดขั้นตอน และ
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วิธีการให้พนักงานรายงานเหตุการณ์ หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา
ขั้นตอนในการระบุถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น ต้องใช้ในการตัดสินใจ ซ่ึงกองคลังมหาวิทยาลัย
รามค าแหง มีระบบ 3 มิติ หมายถึง ระบบงบประมาณ พสัดุการเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย
ลกัษณะ 3 มิติ และมีระบบบญัชี ตน้ทุน รายกิจกรรมมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 4. ด้านการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและก ากบัดูแล การปฏิบติังาน
ต่อเน่ือง เหมาะสม มีการประเมิน ติดตามการด าเนินกิจกรรม โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ภายนอก ในระยะเวลาเหมาะสม มีการติดตามความคืบหน้าของงานเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่า       
งานไดรั้บการปฏิบติัไปเพียงไร และเกิดปัญหาท่ีรอการแกไ้ขอยูห่รือไม่ มีการประชุมความคืบหนา้
ของงาน การช้ีแจงขอ้มูล สาเหตุ ความคลาดเคล่ือน และการด าเนินการแก้ไข การปรับปรุงและ
แกไ้ขขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีขอ้บกพร่องอยา่งสม ่าเสมอ 
 5. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจ่าย มีกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก และ
บางคร้ังมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ดงันั้น ผูรั้บผิดชอบในภาระงานดงักล่าว จึงตอ้งศึกษากฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เพื่อให้สามารถปฏิบติัให้ถูกตอ้งครบถว้นและทนัต่อเวลา 
เน่ืองจากภาระงานดงักล่าว เป็นภาระงานหลกัในการการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนตลอดทั้งปีงบประมาณ
จะต้องเก่ียวข้องกับบุคลากรภายในทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งงบรายได ้และลูกจา้งมหาวิทยาลยั จึงท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรค บางคร้ัง  
ไม่สามารถปฏิบติังานใหลุ้ล่วงตามท่ีก าหนดไว ้ 
 6.  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนางาน จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว
กระบวนการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจ่าย สามารถสรุปแนวทางแกไ้ขปัญหาดา้นค่าตอบแทน
ของโครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาค เพื่อพฒันาการปฏิบติังานดา้นการเบิกจ่ายเงินดงัน้ี 1) ควรมีการ
รวบรวมปัญหาและอุปสรรคของทุกหน่วยงาน และน ามาลงในเวบ็ไซต ์เช่น บอร์ด หรือถาม-ตอบ 
เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผูป้ฏิบติังาน 2) จดัท าแบบฟอร์มตวัอย่าง
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของกระบวนการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจ่ายพร้อมกบัค าอธิบาย
ประกอบ ในรูปแบบของ Bar Chart หรือเผยแพร่ในเวบ็ไซด์กองคลงั ส านกังานอธิการบดี 3) ควรมี
การประชุมผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนร่วมในกองคลงั ส านกังานอธิการบดี เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ
เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่ายแนวทางเดียวกัน 4) ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวข้องได้รับการพฒันาตนเองตามศกัยภาพและความเหมาะสม           
5)  เห็นควรให้มีการจดักิจกรรมเสริมสร้างความเขา้ใจระหวา่งผูป้ฏิบติัดา้นการเงิน ดา้นบญัชี ดา้น
พสัดุ กบัเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามคัคีและลดปัญหาความผิดพลาดในการ
ปฏิบติังาน 6)  ควรจดัประชุม หรืออบรมเก่ียวกบัระเบียบแนวปฏิบติัทางการเงิน การคลงั การบญัชี
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และการพสัดุโดยใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งภายในมหาวิทยาลยัท่ีสนใจเขา้รับฟัง หรือเขา้รับการอบรม 
เพื่อรับทราบหลกัเกณฑ์หรือระเบียบของการจดัท าเอกสารการเบิกจ่าย 7) หากมีขอ้ผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนบ่อย ๆ ในเร่ืองเดิม เช่น ไม่ลงวนัท่ีจ่าย ไม่ลงช่ือผูรั้บเงิน เอกสารขาดจ านวนเงินตวัอกัษร 
ไม่ไดป้ระทบัตราจ่ายเงินแลว้ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่ายเงิน ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัท่ี
เจา้หนา้ท่ีการเงินทุกหน่วยงานตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในทางเดียวกนั  
ส่วนที ่3  ประเด็นการพฒันาแนวทางการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงิน 

การพฒันาแนวทางการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินด้านค่าตอบแทนของ
โครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาค ดงัน้ี 
 1. เอกสารหลกัฐานการจ่ายท่ีถูกตอ้งครบถว้น การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจ่ายตอ้งมี
ความถูกตอ้งและครบถว้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ และใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีส าคญัทาง
การเงิน ตลอดจนความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องการบนัทึกบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีส าคญัเพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
 2. การตรวจสอบท่ีครบถ้วนทนัต่อเวลา การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจ่ายนอกจาก 
ต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ต้องทันต่อเวลา เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและส่งผลให้การบนัทึกรายการบญัชีทนัเวลาตามงวดบญัชีท่ี
ถูกตอ้ง 
 3. การตรวจสอบท่ีครบถว้นโปร่งใสและเช่ือถือได ้การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจ่าย
ตอ้งมีความครบถว้น โปร่งใสและเช่ือถือไดเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎ มติขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงหลกัฐานการจ่ายหรือเอกสารหลกัฐานทางการเงินถือวา่เป็นเอกสารตามหลกัการของกฎหมาย
มหาชน เป็นเอกสารของทางราชการท่ีมีความส าคญัมาก 
  

อภิปรายผล 
 

ประเด็น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกีย่วกบัการเบิกจ่ายทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มี กฎ ระเบียบ ข้อบงัคบั เก่ียวกับการเบิกจ่ายทางการเงินด้าน

ค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาค ชดัเจน โดยมีระเบียบมหาวิทยาลยัรามค าแหง      
วา่ดว้ยอตัราค่าตอบแทนผูบ้รรยายและผูป้ฏิบติังานระดบัปริญญาตรีส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2546 ระเบียบ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง วา่ดว้ยอตัราค่าตอบแทนผูบ้รรยายและผูป้ฏิบติังานการศึกษาชั้นปริญญาโท 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  พ.ศ. 2539 ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยอัตรา
ค่าตอบแทนผูป้ฏิบติังานโครงการศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. 2550 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562 และอิงกบั
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ         
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พ.ศ. 2550 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ กรรณิการ์ ศรีใส (2554) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็น
ของพนักงานท่ีมีต่อการพฒันางานตรวจสอบตามแนวทางการปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายใน
หน่วยงาน : กรณีศึกษาการประปาส่วนภูมิภาค ด้านการปฏิบติังานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบ 
พบว่า มีการตรวจสอบภายในช่วยท าให้การดูแลรักษาทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรเป็นไปโดยมี
ประสิทธิภาพ มีการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ช่วยท าให้การปฏิบติังานดา้นการบริหารงบประมาณ 
การเงิน การพสัดุและทรัพยแ์ละดา้นอ่ืน ๆ ของหน่วยงานถูกตอ้งตามระเบียบของราชการ  
ประเด็นระบบการควบคุมภายในองค์กร เกีย่วกบัการเบิกจ่ายทางการเงิน  

มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินดา้นค่าตอบแทน
ของโครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลยัรามค าแหง การพฒันาแนวทางการตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจ่ายทางการเงินด้านค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ โดยอาศยัระบบการควบคุม
ภายในองคก์รเก่ียวกบัการเบิกจ่ายทางการเงิน ดา้นสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายใน มีการก าหนด
นโยบายและวิธีการบริหารงานบุคคลชัดเจน ด้านความซ่ือสัตยแ์ละจริยธรรมในการด าเนินงาน
ส าหรับบุคลากรทุกระดบั โครงสร้างองคก์รสอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน เอ้ืออ านวยให้การปฏิบติังาน
มีประสิทธิภาพ บุคคลากรมีเพียงพอ ระบุความรับผิดชอบของบุคลากรชัดเจน จัดท า Job 
Description, Job Specification ครอบคลุมทุกต าแหน่งงาน ตามผงัองค์กร มีการสร้างทศันคติให้
บุคลากรเห็นวา่ ความรับผดิชอบเป็นหนา้ท่ีของทุกคนท่ีถูกตอ้งตามกฎระเบียบ นโยบายท่ีก าหนด มี
การจดัฝึกอบรมพฒันาความสามารถของบุคลากรสอดคลอ้งกบันโยบาย ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ตรงกบัความรู้ ทกัษะ และความสามารถ และมีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบติังาน และ
ผลตอบแทนของบุคลากรท่ีชดัเจน เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม ดา้นการประเมินความเส่ียงมีนโยบาย
และขั้นตอนในการปฏิบติังาน เป็นลายลักษณ์อกัษร เก่ียวกบัการจดัการกับความเปล่ียนแปลง 
ภายใน-ภายนอก ท่ีส่งผลกระทบต่อกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของมหาวิทยาลยัให้สอดคล้องกบั
ระดบักิจการ และแผนกลยุทธ์องคก์ร การประมาณจ านวนทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใช ้ในการ
ด าเนินการตามวตัถุประสงค ์เคร่ืองมือ/วธีิการ เพียงพอในการระบุและประเมินความเส่ียงจากปัจจยั
ภายใน และภายนอกองค์กรท่ีจะส่งผลต่อหน่วยงาน มีการจดัท าแผน ระเบียบวิธี ในการบริหาร 
ความเส่ียงในกระบวนการท างานของหน่วยงาน และมีการจดัท าหลกัเกณฑ์ส าหรับการก าหนด
ความเส่ียง เกณฑ์ส าหรับประเมินความน่าจะเป็น และความรุนแรงของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประเมิน ความเส่ียง ด้านสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบ
ขอ้มูลคอมพิวเตอร์ มีความครบถ้วน และช่วยตดัสินใจได้ทนัเวลาการ Update ขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ การจดัรายงานขอ้มูลส าคญั ๆ จากระบบในระดบัหน่วยงานอยา่ง
ชดัเจนถูกตอ้ง รวดเร็วการก าหนดขั้นตอน และวิธีการให้พนักงานรายงานเหตุการณ์ หรือกรณีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลาขั้นตอนในการระบุถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็น ตอ้งใช้ใน
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การตดัสินใจ ซ่ึงกองคลงัมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีระบบ 3 มิติ หมายถึง ระบบงบประมาณ พสัดุ
การเงิน กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และมีระบบบญัชี ต้นทุน รายกิจกรรม
มหาวิทยาลยัรามค าแหงดา้นการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและก ากบัดูแล การ
ปฏิบติังานต่อเน่ือง เหมาะสม มีการประเมิน ติดตามการด าเนินกิจกรรม โดยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ภายนอก ในระยะเวลาเหมาะสม มีการติดตามความคืบหนา้ของงานเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจ
ว่างานได้รับการปฏิบติัไปเพียงไร และเกิดปัญหาท่ีรอการแก้ไขอยู่หรือไม่ มีการประชุมความ
คืบหนา้ของงาน การช้ีแจงขอ้มูล สาเหตุ ความคลาดเคล่ือน และการด าเนินการแกไ้ข การปรับปรุง
และแกไ้ขขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีขอ้บกพร่องอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สามารถปฏิบติัให้ถูกตอ้ง
ครบถว้นและทนัต่อเวลา ซ่ึงเป็นแนวปฏิบติัท่ีเจา้หนา้ท่ีการเงินทุกหน่วยงานตอ้งมีความรู้และความ
เขา้ใจในทางเดียวกนั และหากเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง ควรจดัท าหนังสือแจง้ปัญหาในการส่งคืนใบขอ
อนุมติัเบิกเงินไปยงัผูบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานต้นสังกดั เพื่อให้ทางเจ้าหน้าท่ีการเงินมีความ
ตระหนกัในความละเอียดรอบคอบในการจดัท าเอกสารหลกัฐานในการเบิกจ่ายเงิน สอดคลอ้งกบั 
กรรณิการ์ ศรีใส (2554) ผลการศึกษาพบวา่ การปฏิบติังานตรวจสอบภายในของผูต้รวจสอบช่วยท า
ใหก้ารดูแลรักษาทรัพยสิ์นและการใชท้รัพยากรเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้งตามระเบียบของ
ราชการ ช่วยใหก้ารปฏิบติังานดา้นการบริหารงบประมาณ การเงิน การพสัดุ มีประสิทธิภาพ และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ เฟ่ืองฟ้า         
เทียนประภาสิทธ์ิ (2558) ให้ความเห็นว่า การตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจ่ายกบัการควบคุม
คุณภาพทางการเงิน หลกัฐานการจ่ายเป็นเอกสารหลกัฐานท่ีใช้ในการสนบัสนุนการเบิกจ่ายและ
เป็นเอกสารหลกัฐานท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทางการเงินและความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องการบนัทึกบญัชีและ
รายงานทางการเงินท่ีส าคญั 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มหลัการเบิกจ่ายด้านอ่ืน ๆ อาทิเช่น ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง เพื่อให้เ กิด
กระบวนการเรียนรู้ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. นอกจากจะมีการให้ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองกฎ ระเบียบ ข้อบงัคับ เก่ียวกับการ
เบิกจ่ายทางการเงิน ควรมีกระบวนการสร้างจิตส านึกการให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะน าไปสู่
การปฏิบติัไดอ้ยา่งจริงจงั  

3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายทางการเงิน
ด้านค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามค าแหง กับนโยบายของ
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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4.  ควรศึกษาปัญหา และอุปสรรค เก่ียวกบัการด าเนินงานดา้นการตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายทางการเงินดา้นค่าตอบแทนของโครงการพิเศษ และส่วนภูมิภาค มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ภายในหน่วยงานกบันโยบายของมหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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