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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำและวเิครำะห์เอกสำรท่ีใชใ้นกระบวนกำรเบิกจ่ำยและพสัดุ และศึกษำกำรจดัระบบและ
ปัญหำกำรจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยและพสัดุ ระบบจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยและพสัดุองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นไผ ่
ผูใ้ชบ้ริกำรหรือหน่วยงำนย่อยเป็นผูข้อเบิกโดยกำรเบิกจ่ำยต่ำงๆนั้นจะตอ้งมีกำรตั้งเบิกจ่ำยในงบประมำณขอ้บญัญติั
ท่ีตั้งไว ้กำรจ่ำยเงินนั้นจะตอ้งจ่ำยหลงัจำกเอกสำรหลกัฐำนประกอบฎีกำครบถว้น กำรจดัเก็บเอกสำรหลงักำรเบิกจ่ำย
แลว้เอกสำรจะถูกจะเก็บไวใ้นตูเ้หลก็ท่ีกองคลงัเพียงแห่งเดียว โดยกำรเบิกจ่ำยขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นไผน่ั้น 
จะมี 2 ประเภท คือ กำรเบิกจ่ำยท่ีไม่ตอ้งผ่ำนกระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรเบิกจ่ำยท่ีผ่ำนกระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
ควรมีกำรเพ่ิมหลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดีใหก้บัผูป้ฏิบติั/หน่วยงำนยอ่ย/ผูใ้ชบ้ริกำร รวมทั้งผูบ้ริหำรดว้ย กำรพฒันำระบบ
จัดเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยและพัสดุนั้ น ควรจัดเก็บเอกสำรให้เป็นข้อมูลแบบ Digital คือ กำรสแกนข้อมูลเอกสำร
ประกอบกำรเบิกจ่ำยในแต่ละฎีกำเก็บไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เป็น File Electronic เพื่อเป็นกำรส ำรองขอ้มูลและลด
พ้ืนท่ีกำรจดัเก็บเอกสำร มีกำรก ำหนดชั้นควำมลบัของเอกสำรเพ่ือป้องกนักำรเขำ้ถึงในขอ้มูลท่ีไม่ควรเผยแพร่และมี
ระบบสืบคน้ขอ้มูล  กำรจดัท ำคู่มือกำรจดัท ำฎีกำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยใหแ้ต่ละหมวดแต่ละประเภทไวเ้พ่ือใหง่้ำย
และสะดวกในกำรจดัท ำเอกสำรเบิกจ่ำยและพสัดุ 

 
ABSTRACT 

The purpose is to study and analyze the documents used in the process of disbursement and procurement. 
And study the system and documenting the disbursement and procurement. Document Management System 
disbursement and procurement organizations, Ban Phai district. The subscriber units or a withdrawal by various 
disbursements will be subject to the provisions set in the budget disbursement. The money will be paid after complete 
petition documents. Documenting the disbursement, the document will be kept in a steel cabinet that division alone. 
The disbursement of the Tambon Administrative Ban will have two types of non-disbursed through the procurement 
and disbursement through the procurement process. Should be added to those principles and good management 
practices / units / users. Including Executive Development of documents and parcels that disburse. Store the 
document into a Digital information is to scan documents for disbursement in each petition stored in a computer as a 
backup to File Electronic document storage and space. A set of top secret documents to prevent access to the data 
should not be published and information retrieval systems. The manual preparation of documents for the court to 
issue to each category each category to make it easy and convenient to prepare disbursement and procurement. 

 

ค าส าคญั : ระบบจดัเก็บเอกสำร,เบิกจ่ำยและพสัดุ 
Keywords: Document Management System, disbursement and procurement 
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บทน า 
จำกกำรศึกษ ำและป ฏิบั ติ งำนด้ำนกำร

ตรวจสอบภำยในของกองคลังองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบำ้นไผ่ในปัจจุบัน พบว่ำมีปัญหำในกำรจดัเก็บ
เอกสำร เช่น เอกสำรสูญหำย เอกสำรเก็บไม่เป็นท่ีเป็น
ทำง เอกสำรกำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเขำ้ถึงไม่ได ้และ
เม่ือหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบกำรเบิก
จ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่ว่ำจะเป็น
เจำ้หนำ้ท่ีจำกส ำนกังำนทอ้งถ่ินจงัหวดั หรือส ำนกังำน
ตรวจสอบเงินแผ่นดินภูมิภำคท่ี 7 ก็ตำม พบว่ำ มีกำร
เบิกจ่ำยท่ีผิดพลำด มิใช่เฉพำะเร่ืองขำดควำมรอบคอบ 
ควำมช ำนำญ หรือขำดกำรรู้เท่ำทันกฎระเบียบท่ีมกัมี
กำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอเท่ำนั้ น 
หำกแต่ยงัเกิดจำกควำมรู้ควำมเขำ้ใจหรือกำรตีควำมขอ้
กฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขท่ีเก่ียวขอ้ง
อยำ่งผิดๆ ทั้งน้ีในกำรจดัเก็บเอกสำรประกอบฎีกำกำร
เบิกจ่ำยนั้นก็ยงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ ก่อนกำรเบิกจ่ำย
ท ำให้หละหลวมในกำรปฏิบัติงำนส่งผลให้ผูบ้ริหำร
และเจำ้หนำ้ท่ีผูป้ฏิบติังำนดำ้นกำรคลงัทอ้งถ่ิน ตอ้งตก
เป็นผู ้กระท ำผิดกฎหมำยและวินัยก่อให้เกิดควำม
เสียหำยทำงรำชกำร และเพื่อเป็นกำรปฏิบติัให้เป็นไป
ตำมหลักธรรมำภิบำล (Good Governance)หลักกำร
บริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ี ดี  ท่ี มุ่งเน้นให้ทรำบถึง
ผลสัมฤท ธ์ิโดยมุ่งเน้นให้ เกิดกำรท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ แล้วก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อควำม
ต้องกำรของประชำชนสูงท่ีสุด ตำมหลักพ้ืนฐำน 6 
ประกำร 1)หลกันิติธรรม 2)หลกัคุณธรรม 3)หลกัควำม
โปร่งใส  ตรวจสอบได ้4)หลกักำรมีส่วนร่วม 5)หลกั
ควำมรับผิดชอบ 6)หลกัควำมคุม้ค่ำ ซ่ึงกำรท่ีจะท ำให้
หลกัธรรมำภิบำลหรือหลกักำรบริหำรจดักำรบำ้นเมือง
ท่ีดี เกิดผลส ำเร็จได้นั้ น  ผู ้บ ริหำรหรือผู ้น ำต้องให้
ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกท่ีจะน ำมำยึดปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดกำรบริหำรองค์กรท่ีมีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองคก์รและประชำชน 

ดงันั้ น ผูว้ิจัยในฐำนะเจำ้หน้ำท่ีผูต้รวจสอบ
ภำยใน ผูท่ี้จะต้องท ำกำรตรวจสอบเอกสำรกำรคลัง

และพสัดุหลงักำรเบิกจ่ำยวำ่มีกำรเบิกจ่ำยถูกตอ้ง ตำม
ระเบียบหรือไม่ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบ ขอ้บงัคบั 
และหนังสือสั่งกำรต่ำงๆ และเพ่ือทรำบกระบวนกำร
จดัเก็บเอกสำรกำรคลงั พสัดุ รวมถึงสภำพปัญหำกำร
ด ำเนินงำนของกำรคลงั พสัดุ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นแนวทำงใน
กำรแกไ้ขปัญหำระบบจดัเก็บเอกสำรกำรคลงั พสัดุ ให้
มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนเพ่ือลดควำมเส่ียงในกำร
ปฏิบติังำน 
 

วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. ศึกษำและวเิครำะห์เอกสำรท่ีใชใ้น

กระบวนกำรเบิกจ่ำยและพสัดุ 
2. ศึกษำกำรจดัระบบและปัญหำกำร

จดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยและพสัดุ 
 

กรอบแนวคดิงานวจิยั 
จำกกำรศึกษำงำนวิจัยท่ี เก่ียวข้อง พบว่ำ 

ปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำน ปัญหำกำรจัดเก็บเอกสำร  
ซ่ึงอำจมำเน่ืองมำจำกระบบจัดเก็บเอกสำรท่ีไม่ดีพอ 
ซ่ึงผูว้จิยัตอ้งกำรค ำตอบในประเด็นต่อไปน้ี 

1. กระบวนกำรจดังำนดำ้นกำรคลงัและ
พสัดุ 

2. เอกสำรท่ีจดัเก็บมีอะไรบำ้ง 
3. กำรจดัเก็บเอกสำรในปัจจุบนัและ

ปัญหำกำรจดัเก็บ 
                                  ตวัแปรตน้ 

1. .ผูบ้ริหำร  
2. .ผูป้ฏิบติัดำ้นงำนเบิกจ่ำย 
3. .ผูใ้ชบ้ริกำรหน่วยงำนยอ่ย 

ตวัแปรตำม 
1. สภำพปัจจุบันและปัญหำกำรจัดเก็บ

เอกสำรเบิกจ่ำยกำรคลงัและพสัดุ 
    1.1  กระบวนกำรท ำงำน 
    1.2  ปั ญ ห ำใน กำรจัด เก็ บ เอ กส ำร
เบิกจ่ำยและพสัดุ 
    1.3  ประเภทเอกสำรท่ีจดัเก็บ 
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 2. แนวคิดหลกักำรของกำรจดักำรจดัเก็บ
เอกสำรท่ีดี 
 3. แนวทำงแกไ้ขและขอ้เสนอแนะในกำร
จดัเก็บ 
 
วธีิการวจิยั 

กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
วจิยั แบ่งออกเป็น  3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 คือ ศึกษำระบบ
กำรจัดเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยและพัสดุ ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไผ่ โดยกำรสนทนำกลุ่มของ
ผู ้บ ริหำรและผู ้ป ฏิบัติงำนด้ำนเงินและบัญชีและ
ผูป้ฏิบัติงำนด้ำนกำรพสัดุ ส่วนท่ี 2 คือ ศึกษำสภำพ
ลกัษณะวิธีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชีและ
พสัดุ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไผ่  โดยกำร
สนทนำกลุ่มผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบัติงำนด้ำนเงินและ
บัญชีและผู ้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ ส่วนท่ี  3 คือ 
แนวคิดหรือกำรพัฒนำก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไข
ขอ้บกพร่องระบบกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเงินกำรบญัชี
และพสัดุ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นไผ่ โดย
กำรสนทนำกลุ่มของผูบ้ริหำรและผูป้ฏิบติังำนดำ้นเงิน
และบัญชีและผู ้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุ และกำร
สัมภำษณ์จำกกลุ่มผูใ้ชบ้ริกำรหรือหน่วยงำนยอ่ย ของ
องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นไผ ่  

กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 กำรศึกษำคร้ังน้ีผูท้  ำกำรด ำเนินกำรเก็บขอ้มูล 
ด้วยตนเอง โดยกำรใช้วิ ธีกำรสนทนำกลุ่ม Focus 
Group  โดยกำรด ำเนินกำรตำมล ำดบัดงัน้ี 
 1) น ำหนังสือแนะน ำตวัและขออนุญำตจำก
วิทยำลยักำรปกครองท้องถ่ิน มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
ถึงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไผ่ เพ่ือขอ
ควำมร่วมมือในกำรช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขออนุญำต
ท ำกำรศึกษำ 
 2) บนัทึกขอ้มูลจำกเอกสำรกำรเบิกจ่ำยและ
พสัดุ ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นไผ่ ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนดำ้นกำรเงินและบญัชี 

 3) สรุปข้อมูล ข้อ (1) และสรุปประเด็น
เน้ือหำจำกขอ้มูล ในขอ้ (2) มำท ำกำรสนทนำกลุ่ม ซ่ึง
จะมีกำรสนทนำกลุ่ม 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูบ้ริหำรและกลุ่ม
ผู ้ป ฏิบัติด้ำนกำรเบิกจ่ำยและพัสดุ  เพื่ อวิ เครำะห์
ขอ้บกพร่องของกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรจดัเก็บเอกสำร
เบิกจ่ำยและพัสดุท่ีด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน และ
ก ำห นดแน วท ำงแก้ไขข้อบกพ ร่อ งระบบกำร
ด ำเนินงำนดำ้นกำรจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยและพสัดุ   

กำรวเิครำะห์ขอ้มูล 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรสนทนำกลุ่มและกำรสอบ
แบบสอบถำมจำกกลุ่มเป้ำหมำย ผูศึ้กษำจะท ำกำรถอด
ควำมจำกเคร่ืองบนัทึกเสียงกำรสนทนำกลุ่มลงในแบบ
บันทึกกำรถอดเทปก่อนและขอ้มูลดังกล่ำวท่ีได้จำก
กำรสนทนำกลุ่ม มำร้อยเรียงให้เกิดควำมสัมพนัธ์และ
แสดงควำมเป็นเหตุ เป็นผล วิ เครำะห์ ตีควำม ให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของกำรศึกษำ 
และน ำ เสน อผลกำรวิ เค รำะ ห์ ข้อมู ล  โด ยก ำร
เปรียบเทียบกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นอยูก่บัระเบียบปฏิบติั
ในลกัษณะของกำรบรรยำยเชิงพรรณนำ  
 

ผลการวจิยั 
ผลกำรศึกษำระบบจัดเก็บเอกสำรเบิกจ่ำย

และพสัดุ ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นไผ ่อ ำเภอ
บำ้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น พบวำ่ 

กำร เบิ ก  จะ เป็ น ก ำรตั้ งก ำร เบิ ก จ่ ำยใน
งบประมำณขอ้บญัญติัท่ีตั้งไว ้และไดมี้กำรด ำเนินกำร
มีกำรขอเบิกจำกหน่วยงำนยอ่ย 

กำรจ่ำย  กำรจ่ำยเงินนั้นจะตอ้งจ่ำยหลงัจำก
เอกสำรหลกัฐำนน ำมำประกอบฎีกำครบถว้นแลว้ และ
ไดมี้กำรลงนำมอนุมติัให้เบิกจ่ำยจำกผูบ้ริหำร และกำร
จัดท ำเช็คเพ่ือเบิกจ่ำยและผู ้เบิกจ่ำยลงนำมรับเงิน
เรียบร้อย  

กำรจดัเก็บเอกสำร หลงักำรเบิกจ่ำยแลว้มีกำร
ลงนำมครบถว้นของผูมี้สิทธิรับเงินมีกำรจดัท ำเช็คจ่ำย
เรียบร้อยแลว้ หำกเป็นเอกสำรเบิกจ่ำยของหน่วยงำน
ย่อยเอกสำรนั้ นก็จะถูกไปจัดเก็บไวท่ี้กองคลัง ซ่ึง
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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไผ่ ได้มีกำรจัดเก็บ
เอกสำรหลกักำรเบิกจ่ำยไวท่ี้กองคลงัเพียงท่ีเดียวเพ่ือ
ง่ำยต่อกำรคน้หำและจดัเก็บเอกสำรไม่กระจดักระจำย
โดยกำรลงเลขท่ีคลงัรับเพ่ือเรียบเรียงเอกสำรเบิกจ่ำย
ก่อนหลงัโดยกำรลงเลขคลงัรับในสมุดเขียวเพ่ือง่ำยต่อ
กำรสืบค้นข้อมูลและง่ำยต่อกำรค้นหำฎีกำเบิกจ่ำย
ต่ำงๆ และเพ่ือป้องกนักำรสูญหำยของขอ้มูล โดยฎีกำ
เบิกจ่ำยจะถูกจดัเก็บในตูเ้หล็กอย่ำงดี แต่ทั้ งน้ีไม่ได้มี
กำร        ลอ็คกุญแจ หรือแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บผิดชอบ
โดยตรงในกำรเก็บรักษำเอกสำรท ำให้ยงัสุ่มเส่ียงต่อ
ควำมสูญหำยของเอกสำรเบิกจ่ำยได้ โดยกำรเบิกจ่ำย
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไผ่นั้ น  จะมี 2 
ประเภท คือ  

1. กำรเบิกจ่ำยท่ีไม่ตอ้งผ่ำนกระบวนกำร
จดัซ้ือจดัจำ้ง  
 ก ำ ร เ บิ ก จ่ ำ ย ก ร ณี ไ ม่ ต้ อ ง ผ่ ำ น
กระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง จะเป็นกำรเบิกจ่ำยในหมวด
เงิ น เ ดื อ น  ค่ ำ จ้ ำ ง ชั่ ว ค ร ำ ว  ค่ ำ ต อ บ แ ท น  ค่ ำ
สำธำรณูปโภคและเงินอุดหนุนและงบกลำงรวมทั้งเงิน
รับฝำกต่ำงๆ  

2. กำรเบิกจ่ำยท่ีผำ่นกระบวนกำรจดัซ้ือจดั
จำ้ง  
 ขั้ น ต อ น ก ำ ร เบิ ก จ่ ำ ย ก ร ณี ผ่ ำ น
กระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งจะเนน้กำรเบิกจ่ำยจำกหมวด
ค่ำวสัดุ ค่ำใชส้อย ค่ำครุภณัฑ ์ค่ำท่ีดินและส่ิงก่อสร้ำง  
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จดัท ำหนงัสือขออนุมติั 
(ผูมี้สิทธิ) 

1.หนงัสือขออนุมติั 
2.หลกัฐำนกำรจ่ำยเงิน 
3บนัทึกขอกำรเบิกจ่ำย 
4.หลกัฐำนอ่ืนๆ 
 เจำ้หนำ้ท่ี/เจำ้พนกังำน 

- จดัท ำเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 

  - ตรวจสอบหลกัฐำน 
เจำ้หนำ้ท่ี/เจำ้พนกังำน 

- ช้ีแจงหน่วยงำนเพ่ือแกไ้ข 

เพ่ือน ำเอกสำรมำเพ่ิมเติมให้
ครบถว้น 

เอกสำรไม่ครบ 

เจำ้หนำ้ท่ี/เจำ้พนกังำน 
-จดัท ำบนัทึกขอเบิก 

-งบรำยละเอียดใบส ำคญัประกอบฎีกำ 

- ใบรับรองผูเ้บิก 

 

 เอกสำรครบถว้น 

เจำ้หนำ้ท่ี/เจำ้พนกังำน 

-เสนอฎีกำผูบ้ริหำรเพ่ืออนุมติักำรเบิกจ่ำย 

-ผูอ้  ำนวยกำรกองคลงั 

-ปลดัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

-นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 

 เสนอฎีกำอนุมติัเบิกจ่ำย
จำย 

-จ่ำยดว้ยเช็ค 

-โอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำร (กรณีเงินเดือน ค่ำตอบแทน ค่ำเช่ำบำ้น ) 

ผูบ้ริหำรอนุมติัเบิกจ่ำย 

-บนัทึกบญัชี 
-สมุดเงินสดจ่ำย 

-ทะเบียนคุมต่ำงๆ 
 
 

 

รำยงำนเงินคงเหลือ 

กำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน 

งบกำรเงินต่ำงๆ/กำรรำยงำน 

ผูมี้สิทธิรับเงิน 

(กำรรับเงินตำมสิทธิ) 

        ภาพที ่1  ระบบกำรเบิกจ่ำยท่ีไม่ตอ้งผำ่นกระบวนกำรจดัซ้ือฯ 
 

ขั้นตอน เอกสำรประกอบ  
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ภาพที ่ 2  ระบบกำรเบิกจ่ำยท่ีผำ่นกระบวนกำรจดัซ้ือฯ 

เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุส ำรวจวสัดุท่ีตอ้งกำร 
ไม่ผำ่น 

เร่ิมตน้ 

เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุด ำเนินกำรตำมวธีิจดัซ้ือจดัจำ้ง 
 

เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุ ท ำสญัญำ/ขอ้ตกลง 

น ำเสนอนำยกฯ 
 ใหค้วำมเห็นชอบ 

ผูข้ำย/ผูรั้บจำ้ง ส่งมอบของ มอบงำน 
. 

เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุตรวจรับและเบิกจ่ำยเงิน 

เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุรับของ/มองงำน 

ผำ่น 

นำยก อบต.ตรวจสอบ
และอนุมติั 

คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรสอบ
คดัเลือก เสนอ นำยก อบต. 

ผำ่น 

ส้ินสุด 

ไม่ผำ่น 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำรจำ้ง 

ผำ่น 

ไม่ผำ่น 
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ปัญหำในกำรจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยและพสัดุ 
 กลุ่มผูบ้ริหำร 

1.มีกำรจัด เก็บ เอกสำรท่ี เป็นใน รูปแบบ
เอกส ำรอย่ำง เดี ยว มิ ได้ มี ก ำรจัดท ำด้ วยระบบ
อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์  มิ ได้ มี ก ำรส ำรอ งข้อมู ล ไว้ใน
คอมพิวเตอร์ท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงขอ้มูลอำจสูญหำยได ้

2.เกิดจำกกำรประสำนงำนจำกกองคลงักับ
หน่วยงำนยอ่ยผูใ้ชบ้ริกำร ท ำใหก้ำรเบิกจ่ำยล่ำชำ้ส่งผล
ให้ระบบจดัเก็บเอกสำรมีปัญหำ เอกสำรไม่ครบถว้น 
ไม่ถูกตอ้ง 

3.พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีผูใ้ช้บริกำรหน่วยงำน
ย่อ ยบ ำงค น  ไ ม่ ได้ เข้ ำ ใ จ ถ่ อ งแท้ ใน ระ เบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำย กำร
ฝำกเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547  
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2548 ท ำใหเ้กิดควำมผิดพลำด
ในกำรใชเ้อกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 

กลุ่มผูป้ฏิบติังำนดำ้นกำรเบิกจ่ำย 
1.หน่วยงำนย่อยท่ีขอเบิกจ่ำยจดัท ำฎีกำไม่มี

เอกสำรประกอบฎีกำครบถว้น จึงไม่สำมำรถจัดเก็บ
เอกสำรเบิกจ่ำยไดเ้สร็จโดยทนัทีจะตอ้งรอตำมเอกสำร
ใหค้รบก่อนจึงจะจดัเก็บได ้

2.ปัญหำในกำรจัดเก็บเอกสำรจำกหมวด
เงินเดือนซ่ึงจะตอ้งมีกำรลงนำมในเอกสำรให้ครบจึง
จะสำมำรถจดัเก็บเอกสำรเขำ้ตูไ้ด ้แต่เน่ืองจำกจะมีกำร
ลงนำมจำกผูมี้สิทธิรับเงินจ ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็น
สมำชิกสภำ อบต. และพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ี ไม่ครบจึงยงั
ไม่สำมำรถจดัเก็บได ้ผูมี้สิทธิยงัไม่เขำ้มำรับเงินก็จะไม่
สำมำรถจดัเก็บได ้

3.สถำนท่ีเก็บเอกสำรไม่เพียงพอ เน่ืองจำก
เอกสำรท่ีจดัเก็บมำแลว้ไม่ต ่ำกว่ำ 10 ปี ยงัไม่ไดมี้กำร
ท ำลำยเอกสำรท ำใหเ้อกสำรลน้ตู ้

4.ตูเ้หล็กจดัเก็บเอกสำรบำงตูไ้ม่ไดมี้กำรลอ็ค
กุญแจไว ้ตูช้  ำรุด ท ำให้เกิดควำมเส่ียงเอกสำรสูญหำย
ได ้

5.มีกำรขอค้นหำเอกสำรหรือขอคัดส ำเนำ
ของผูใ้ช้บริกำร/หน่วยงำนย่อยหลงัจำกมีกำรจัดเก็บ

แลว้และไม่ไดมี้กำรน ำเอกสำรส่งกองคลงัเพ่ือจดัเก็บท่ี
เดิมหรือเอกสำรประกอบฎีกำขำดหำยไป 

กลุ่มผูใ้ชบ้ริกำร/หน่วยงำนยอ่ย  
1.กำรเขำ้ถึงเอกสำรไดย้ำกขั้นตอนกำรสืบคน้

ซบัซอ้น 
2.ผูป้ฏิบัติงำนด้ำนกำรเบิกจ่ำยไม่ได้มีกำร

แนะน ำขั้นตอนและเอกสำรท่ีจะใชใ้นกำรเบิกจ่ำยให้
เขำ้ใจถ่องแท ้ 

3 .ค ว ำม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง เอ ก ส ำร ท่ี ใ ช้
ประกอบกำรเบิกจ่ำยของผูใ้ชบ้ริกำร/หน่วยงำนยอ่ย วำ่
จะมีกำรสูญหำยหรือไม่ หรือมีบุคคลอ่ืนน ำไปใช้ซ่ึง
เป็นเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยท่ีส ำคญั เช่น ส ำเนำ
บตัรประจ ำตวั ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

 
ประเภทเอกสำรท่ีจดัเก็บ 

ประเภทเอกสำรท่ีจดัเก็บในกำรใชป้ระกอบ
ฎีกำต่ำงๆเพ่ือเบิกจ่ำย มีดงัต่อไปน้ี  

 

ประเภทฎีกำเบิกจ่ำย เอกสำรท่ีใชป้ระกอบฎีกำ
เบิกจ่ำย 

1 . ฎี ก ำ เ บิ ก จ่ ำ ย                  
ค่ำว ัสดุหรือค่ำจ้ำง
เหมำบริกำร 

- งบรำยละเอียดใบส ำคัญ
ประกอบฎีกำ 
- ใบรับรองผูเ้บิก 
- ห นั ง สื อ ข อ อ นุ มั ติ ใ ห้
ด ำเนินกำร จดัซ้ือ/จดัจำ้ง 
- หนงัสือสัง่ซ้ือ สัง่จำ้ง 
- ใบตรวจรับพสัดุ  
- บนัทึกขอเบิกเงิน 
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ประเภทฎีกำเบิกจ่ำย เอกสำรท่ีใชป้ระกอบฎีกำ
เบิกจ่ำย 

2.ฎี ก ำ เ บิ ก จ่ ำ ย
ค่ำใชจ่้ำยเดินทำงไป
รำชกำร 

- งบรำยละเอียดใบส ำคัญ
ประกอบฎีกำ 
- ใบรับรองผูเ้บิก 
- หนงัสือขออนุมติัใหเ้ดินทำง
ไปรำชกำร 
- ร ำยงำน กำร เดิ นท ำงไป
รำชกำร 
- ใ บ รั บ ร อ ง แ ท น
ใบเสร็จรับเงิน 
- ใบเสร็จค่ำท่ีพกั 
- บนัทึกขอเบิกเงิน 

3 .ฎี ก ำเบิ ก จ่ ำยจัด
ประ ชุมโครงกำร
ต่ำงๆ 

- งบรำยละเอียดใบส ำคัญ
ประกอบฎีกำ 
- ใบรับรองผูเ้บิก 
- หนงัสือขออนุมติัโครงกำร 
- ใบ ส ำคัญ รับ เงิน ค่ ำ เ บ้ี ย
ประชุม 
- ใบเสร็จรับเงินค่ำอำหำร/
เคร่ืองด่ืม 
- ใบเสร็จรับเงินอ่ืนๆ ค่ำเช่ำ
หอ้ง - ประชุม ค่ำวสัดุ 
- บนัทึกขอเบิกเงิน 

4.ฎีกำเบิกจ่ำยกำร
สัมมนำ ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

- งบรำยละเอียดใบส ำคัญ
ประกอบฎีกำ 
- ใบรับรองผูเ้บิก 
- หนังสือขออนุมติัโครงกำร
สมัมนำ อบรม ดูงำน 
- ใบส ำคญัรับเงินค่ำวทิยำกร 
- ใ บ เส ร็ จ รั บ เ งิ น ห รื อ
ใบส ำคญัรับเงินค่ำอำหำร 
- ใบเสร็จรับเงินอ่ืนๆ เช่น ค่ำ
วสัดุส ำนกังำน 
- ใบลงช่ือผูเ้ขำ้รับกำรอบรม 
ศึกษำดูงำน 

- รำยงำนกำรเดินทำง 
- บนัทึกขอเบิกเงิน 
 

ประเภทฎีกำเบิกจ่ำย  เอกสำรท่ีใชป้ระกอบฎีกำ
เบิกจ่ำย 

5.ฎีกำเบิกจ่ำยเบิกค่ำ
เช่ำบำ้น 

- งบรำยละเอียดใบส ำคัญ
ประกอบฎีกำ 
- ใบรับรองของผูเ้บิก 
- บนัทึกขอเบิก 
- ใบส ำคญัรับเงิน 
- แบบค ำขอเบิกเงินค่ำเช่ ำ
บำ้น 
- ใบเสร็จรับเงินค่ำเช่ำบำ้น 
 
 

6.ฎีกำเบิกจ่ำยค่ำเล่ำ
เรียนบุตร 

- งบรำยละเอียดใบส ำคัญ
ประกอบฎีกำ 
- ใบรับรองของผูเ้บิก 
- บนัทึกขอเบิก 
- ใบส ำคญัรับเงิน 
- ใบเบิกสวสัดิกำรเก่ียวกับ
กำรศึกษำบุตร 
- ใบเสร็จรับเงิน 
- ใ บ อ นุ ญ ำ ต ใ ห้ จั ด ตั้ ง
โรงเรียน/สถำนศึกษำ 
 
 

7 . ฎี ก ำ เ บิ ก จ่ ำ ย
เงินเดือนพนักงำน
ส่วนต ำบล 
และพนกังำนจำ้ง 

- งบรำยละเอียดใบส ำคัญ
ประกอบฎีกำ 
- ใบรับรองของผูเ้บิก 
- บนัทึกขอเบิก 
- ใบส ำคญัรับเงิน 
- รำยละเอียดกำรโอนเงินเขำ้
บญัชีธนำคำร 
- ค  ำสั่ ง เล่ื อนขั้ น เงิน เดือน
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ปัจจุบนั 
 
 
 

ประเภทฎีกำเบิกจ่ำย เอกสำรท่ีใชป้ระกอบฎีกำ
เบิกจ่ำย 

8.ฎีกำเบิ ก จ่ ำย เงิน
ค่ำจำ้งเหมำ 

- งบรำยละเอียดใบส ำคัญ
ประกอบฎีกำ 
- ใบรับรองของผูเ้บิก 
- บนัทึกขอเบิก 
- ใบส ำคญัรับเงิน 
- บั ญ ชี โ อ น ค่ ำ จ้ ำ ง เห ม ำ
คนงำนทัว่ไป 
- ใบตรวจรับพสัดุ 
- ใบสัง่จำ้ง 
- ส ำเนำบตัรประชำชน/ส ำเนำ
ทะเบียนบำ้น 
- ค  ำสั่งแต่งตั้งเจำ้หนำ้ท่ีตรวจ
รับพสัดุ 
- บันทึกกำรต่อรองรำคำของ
เจำ้หนำ้ท่ีพสัดุกบั 
ผูรั้บจำ้ง 
- บัน ทึกรำยงำนขออนุมัติ         
จำ้งเหมำ 
-บญัชีลงเวลำปฏิบติังำน 
- บั น ทึ ก ก ำร ด ำ เนิ น ก ำร            
สรรหำและจำ้งเหมำ 

 
แนวคิดหลกักำรของกำรจดัเก็บเอกสำรท่ีดี 
 กลุ่มผูบ้ริหำร  

1.กำรจดัเก็บเอกสำรกำรเบิกจ่ำยและพสัดุ
จะตอ้งมีกำรจดัเก็บตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดนั้น คือ 
เอกสำรจะตอ้งจดัเก็บไวไ้ม่ต ่ำกวำ่ 10 ปี ถึงจะท ำลำยได ้
ควรมีกำรวำงระบบจดัเก็บเอกสำรใหดี้ ไวเ้ป็น
หมวดหมู่ สำมำรถสืบคน้ไดง่้ำย 

2.มีกำรจดัวำงระบบจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำย
ร่วมกนัระหวำ่งหน่วยงำนยอ่ยกบัหน่วยกองคลงัซ่ึง
เป็นผูเ้บิกเพ่ือใหร้ะบบจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

3.ควรเพ่ิมหลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดีใหก้บัผู ้
ปฏิบติั/หน่วยงำนยอ่ย ไดเ้ขำ้ใจทั้ง 6 หลกั เพ่ือใหเ้กิด
กำรมีส่วนร่วม ควำมโปร่งใส ช่ือสตัย ์ ซ่ือตรง ของผู ้
ปฏิบติัท ำใหร้ะบบจดัเก็บเอกสำรขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำ้นไผ ่ มีประสิทธิภำพมำกข้ึนเกิดกำร
บริหำรจดักำรท่ีดีในเร่ืองของระบบจดัเก็บเอกสำร
เบิกจ่ำย  

กลุ่มผูป้ฏิบติังำนดำ้นกำรเบิกจ่ำย 
1.ควรมีกำรกลั่นกรองเอกสำรจำกหัวหน้ำ

หน่วยงำนย่อยก่อนเพ่ือให้เอกสำรสมบูรณ์ถูกตอ้งท่ี
ตอ้งเก็บครบเรียบร้อยจึงค่อยน ำส่งเขำ้เก็บตำมระบบท่ี
วำงเอำไว ้

กลุ่มผูใ้ชบ้ริกำร/หน่วยงำนยอ่ย 
1.ควรเพ่ิมหลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดีให้กบัผู ้

ปฏิบติั/หน่วยงำนย่อย ไดเ้ขำ้ใจทั้ง 6 หลกั เพ่ือให้เกิด
กำรมีส่วนร่วม ควำมโปร่งใส ช่ือสัตย ์ซ่ือตรง ของผู ้
ปฏิบัติท ำให้ระบบจดัเก็บเอกสำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนไผ่ มีประสิทธิภำพมำกข้ึนเกิดกำร
บริหำรจัดกำรท่ีดีในเร่ืองของระบบจัดเก็บเอกสำร
เบิกจ่ำย  

 

ควำมคิดเห็นและแนวทำงกำรแกไ้ข 
กลุ่มผูบ้ริหำร 
1. ระบบจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยและพสัดุของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไผ่ นั้ นควรจะมีกำร
ประสำนงำนระหวำ่งส่วนงำนยอ่ย/ผูใ้ชบ้ริกำร กบักอง
คลัง ซ่ึงเป็นผู ้เบิกจ่ำย เพ่ือให้ เอกสำรท่ีใช้ในกำร
ประกอบฎีกำนั้นครบถว้น สมบูรณ์ พร้อมท่ีจะเบิกจ่ำย
ได ้

2. กำรจดัเก็บเอกสำรหลงักำรเบิกจ่ำยนั้นควร
มีกำรเก็บข้อมูลแบบ  Digital คือ กำรสแกนข้อมูล
เอกสำรกำรเบิกจ่ำยเก็บไว ้เพ่ือป้องกนัขอ้มูลสูญหำย
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และอีกทั้ งย ังเป็นกำรลดพ้ืนท่ี ท่ี ใช้ในกำรจัด เก็บ
เอกสำรดว้ย  

3.ควรมีกำรก ำหนดชั้นควำมลบัของเอกสำร
กำรเบิกจ่ำย ซ่ึงเอกสำรบำงประเภทนั้นก็เป็นเร่ืองส่วน
บุคคลไม่ควรมีกำรเขำ้ถึงขอ้มูลไดง่้ำย  

กลุ่มผูป้ฏิบติังำนดำ้นกำรเบิกจ่ำย 
1.เห็นควรให้มีกำรอบรมเพ่ิมควำมรู้เก่ียวกบั

กำรเบิกจ่ำยเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยแก่หน่วยงำน
ยอ่ย/ผูใ้ชบ้ริกำร ให้เขำ้ใจถ่องแทเ้พ่ือให้ระบบเบิกจ่ำย
แล ะระบ บ จัด เก็ บ เอ กส ำรห ลั งก ำร เบิ ก จ่ ำย มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่ง ข้ึน ซ่ึงจะลดควำมเส่ียงและ
ขอ้ผิดพลำดในกำรปฏิบติังำนได ้ 

กลุ่มผูใ้ชบ้ริกำร/หน่วยงำนยอ่ย  
1.กำรจัดระบบจัด เก็บ เอกสำรหลังกำร

เบิกจ่ำยแล้วเสร็จโดยก ำหนดให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี
เพียงคนเดียวเป็นผูจ้ดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยเขำ้ตูจ้ดัเก็บ มี
กำรลงเลขคลงัรับทะเบียนคุมฎีกำเบิกจ่ำยเพ่ือใหง่้ำยใน
กำรสืบคน้หำขอ้มูลและเพ่ิมควำมปลอดภยัในระบบ
จัดเก็บเอกสำรเพ่ือป้องกันกำรสูญหำยมีกำรจัดเก็บ
ส ำรองขอ้มูลดว้ย File Electronic และมีกำรติดตั้งกลอ้ง
วงจรปิดเพ่ือเพ่ิมควำมปลอดภยัป้องกนัเอกสำรสูญหำย 

2.กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู ้ใช้บริกำร/
หน่วยงำนย่อย กำรให้ค  ำแนะน ำท่ีดีหำกผูใ้ช้บริกำร/
หน่วยงำนยอ่ยไม่เขำ้ใจ  

 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ปัญหำในกำรจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยและพสัดุ 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นไผ่นั้น สอดคลอ้ง
กับผลกำรศึกษำของวนัดี ช่วยประยูรวงศ์(2552)ท่ี
พบว่ำปัญหำกำรเบิกจ่ำยกำรคลังท้องถ่ินมีปัญหำ
หลำกหลำยในกำรบริหำรงำนคลงัทั้งกำรประสำนงำน
ระหวำ่งเจำ้หนำ้ท่ีหน่วยงำนเดียวกนัหรือกบัหน่วยงำน
ยอ่ย หรือจำกตวัผูป้ฏิบติัเองท่ีไม่มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ
ในกำรปฏิบติังำนขำดควำมซ่ือสตัยสุ์จริตควำมละเอียด
รอบคอบ และท่ีส ำคญัปัญหำระบบจดัเก็บเอกสำรทั้ ง
กระบวนกำร ไม่วำ่จะเป็นกำรรวบรวมเอกสำรเพ่ือท ำ

กำรเบิกจ่ำยและกำรจดัเก็บเอกสำรหลงักำรเบิกจ่ำยทั้ง
ระบบควำมปลอดภยัและกำรเขำ้ถึงเอกสำรดว้ย  

แนวคิดหลักกำรของกำรจัดเก็บเอกสำรท่ีดี
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไผ่ควรมีกำรจัดวำง
ระบบจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยร่วมกนัระหวำ่งหน่วยงำน
ย่อยกับหน่วยกองคลังซ่ึงเป็นผู ้ปฏิบัติกำรเบิกจ่ำย
เพ่ือใหร้ะบบจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยมีประสิทธิภำพมำก
ข้ึนและควรเพ่ิมหลักกำรบริหำรจัดกำรท่ีดีให้กับผู ้
ปฏิบติักำรเบิกจ่ำย/ผูใ้ชบ้ริกำร/หน่วยงำนยอ่ย ไดเ้ขำ้ใจ
ทั้ง 6 หลกั เพ่ือใหเ้กิดกำรมีส่วนร่วม ควำมโปร่งใส ช่ือ
สตัย ์ซ่ือตรง หำกมีควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนัของผูป้ฏิบติัจะ
ท ำให้ระบบจัดเก็บเอกสำรขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนไผ่ มีประสิทธิภำพมำกข้ึน เกิดกำรบริหำร
จดักำรท่ีดีในเร่ืองของระบบจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำย มี
ควำมปลอดภยั มีกำรเขำ้ถึงตรวจสอบไดข้องเอกสำร    

ขอ้เสนอแนะ  
ขอ้เสนอแนะจำกกำรศึกษำในคร้ังน้ี ผูศึ้กษำ

มีควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะแนวทำงพฒันำระบบ
จดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยและพสัดุ ขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบ้ำนไผ่ อ ำเภอบ้ำนไผ่ จังหวดัขอนแก่น  
ดงัน้ี 
ขอ้เสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลกำรศึกษำไปใช ้

- ควรใชร้ะบบกำรส ำรองขอ้มูลฎีกำเบิกจ่ำย
ให้เป็นขอ้มูลแบบ  File Digital เพ่ือป้องกนัขอ้มูลสูญ
หำย หำกมีกำรสูญหำยของฎีกำเบิกจ่ำยท่ี เป็นใน
ลกัษณะเอกสำรแต่ก็ยงัคงเหลือในรูปของ File  Digital 
อยู ่และเป็นกำรลดพ้ืนท่ีกำรจดัเก็บอีกดว้ย 
  - ควรมีกำรก ำหนดชั้นควำมลบัของหนังสือ 
เพ่ือป้องกันกำรเข้ำถึงและควำมปลอดภัยของขอ้มูล
ส่วนบุคคลท่ีไม่ควรเผยแพร่ 

- ผู ้บ ริ ห ำรค วร เค ร่ งค รั ด ให้ ก อ งค ลั ง
ประสำนงำนติดตำมเอกสำรประกอบฎีกำเบิกจ่ำยให้
ครบถว้นสมบูรณ์ก่อนท ำกำรเบิกจ่ำยให้แก่ผูใ้ชบ้ริกำร
หรือหน่วยงำนย่อยและควรเคร่งครัดให้ผูป้ฏิบัติงำน
ดำ้นกำรเบิกจ่ำยอ ำนวยควำมสะดวกให้ค ำแนะน ำท่ีดี
แก่ผูใ้ชบ้ริกำร 
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 -  ผูบ้ริหำรควรจดัประชุมช้ีแจงแนวทำงและ
ระบบจัดเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยและพสัดุให้เป็นระบบ
และแนวทำงเดียวกันและให้ควำมรู้เก่ียวกับระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ดว้ยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2547 เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในระบบจัดเก็บเอกสำรขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบ้ำนไผ่ให้มีควำมปลอดภัยและ
สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลและตรวจสอบได้จำกหน่วยงำน
ยอ่ยหรือผูใ้ชบ้ริกำรและกระทัง่จำกหน่วยงำนภำยนอกท่ี
เขำ้มำตรวจสอบ เช่น คลงัจงัหวดั สตง.  ปปช. เป็นตน้   

ขอ้เสนอแนะในกำรศึกษำคร้ังต่อไป 

- ควรศึกษำระบบกำรจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำย
และพสัดุ ขององคก์ำรบริหำรส่วน 
ต ำบลทั้ งจังหวัด เพ่ือให้ได้ทรำบปัญหำและแนว
ทำงกำรจดัเก็บเอกสำรเบิกจ่ำยท่ีดี อีกทั้งจะไดข้อ้มูลท่ี
ชดัเจนมำกยิง่ข้ึน 
 - ควรศึกษำเฉพำะต ำแหน่งท่ีปฏิบติังำนดำ้น
กำรเบิกจ่ำยและผูจ้ดัเก็บเอกสำรหลงักำรเบิกจ่ำยและ
พสัดุโดยเฉพำะซ่ึงจะท ำให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบติังำนมำกข้ึน  
 

 กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอพระคุณ ผูท่ี้ให้กำรสนบัสนุนทุก

ท่ำนและท่ีจะขำดไม่ไดคื้อขอขอบพระคุณเงินภำษีทุก
บำททุกสตำงคข์องพ่ีนอ้งประชำชนต ำบลบำ้นไผ ่ท่ีได้
ให้ทุนกำรศึกษำในระดบัปริญญำโทในคร้ังน้ี ขอมอบ
ควำมดีอนัพึงมีแก่ผูมี้พระคุณท่ีให้กำรสนับสนุนทุก
ท่ำน หำกมีขอ้ผิดพลำดประกำรใด ผูศึ้กษำขอ 
กรำบอภยัมำ ณ โอกำสน้ีดว้ย  
 

เอกสารอ้างองิ 
กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวง 

มหำดไทย.พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 5).กองตรวจสอบระบบ

กำรเงินและบัญชีท้องถ่ิน กำรคลัง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ของ กองตรวจสอบ
ระบบกำรเงินบญัชีทอ้งถ่ิน. 

กองรำชกำรส่วนต ำบล.กำรปฏิบติังำนและ 
กำรตรวจสอบดำ้นกำรเงิน กำรคลงั กำรบญัชี
ของ อบต.กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย;2544. 

จนัทร์เพญ็ น ้ ำแกว้. กำรพฒันำระบบกำรปฏิบติังำน 
                ดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี ของเทศบำลต ำบล 
                เขำดิน. วทิยำลยักำรปกครองทอ้งถ่ิน 
                มหำวทิยำลยัขอนแก่น;2553. 
ปวณ์ีกร  ค ำคง. ประสิทธิภำพระบบกำรเงินกำรคลงั  
              ขององคก์ำร บริหำรส่วนต ำบลโคกทรำย   
              อ ำเภอป่ำบอน จงัหวดัพทัลุง(งำนวจิยั และ 
               พฒันำ):วทิยำลยักำรปกครองทอ้งถ่ิน  
               มหำวทิยำลยัขอนแก่น;2554. 
เรณู เบญจภทัร. ควำมเขำ้ใจเพื่อกำรปฏิบติังำนดำ้น 
                กำรเงินกำรคลงัของ บุคลำกร องคก์ำร 
                บริหำรส่วนต ำบล ในเขตอ ำเภอแม่ลำน  
                 จงัหวดัปัตตำนี(งำนวจิยั ควำมรู้):วทิยำลยั 
                 กำรปกครองทอ้งถ่ิน มหำวทิยำลยั 
                ขอนแก่น;2554. 
เสำวลกัษณ์  เลิศฐิติกลุ.กำรบริหำรจดักำรในหน่วย 
              กำรเงินและบญัชี งำนคลงัและพสัดุ. 
              เชียงใหม่:มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 
              รศ.อษัฎำงค ์ปำณิกบุตร.ธรรมำภิบำลและ 
               กำรจดักำรบำ้นเมืองท่ีดี;2543. 
สุทธิดำ จนัทร์คง.แนวทำงพฒันำงำนกำรเงินและ 
              บญัชีของสถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล   
              วทิยำยำเขตพำยพั .(วทิยำนิพนธ์ปริญญำ 
              บญัชีมหำบณัฑิต สำขำวชิำเอกกำรบญัชี) 
              บณัฑิตวทิยำลยัมหำวทิยำลยัเชียงใหม่;2543. 
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