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ค าน า 

 คู่มือปฏิบัติงาน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับนี้ จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผู้จัดท าได้ด าเนินการจัดท าตั้งแต่ข้ันตอนการขออนุญาตไปราชการ การค านวณค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 

เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจา่ย  การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ จนถึงข้ันตอนการเบิกจ่ายการ

เดินทางไปราชการ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดท าข้ึนส าหรับใช้ในหน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับ

เจ้าหน้าที่การเงิน และท่านอื่นที่สนใจ 

 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากผู้บริหาร 

เพื่อนร่วมงาน ครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจ ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ 

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและค้นคว้าต่อไป 

 
สุประวีณ์  สิทธิอัครานนท ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   เป็น
หน่วยงานจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี 9 สาขาวิชา แบ่งส่วนการด าเนินงานตามโครงสร้างของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย งานบริหารงานทั่วไป งานจัดการศึกษา งาน
พัฒนานักศึกษา และงานวิจัยและบริการวิชาการ แต่ละงานมีภาระงานและหน้าที่ที่แตกต่างกัน  

 งานการเงินและงบประมาณ เป็นหน่วยสนับสนุนการให้บริการของแต่ละงาน โดยมีภาระหน้าที่
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น มักพบปัญหาเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย
การในการเดินทางไปราชการของบุคลากรเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งปัญหาดังกล่าว
อาจจะเกิดจากข้ันตอนในการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจน  ไม่เข้าใจระเบียบการเบิกจ่าย  ท าให้การเบิกจ่ายมี
ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง  เนื่องมาจากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบของทาง
ราชการก็จะท าให้เกิดข้อบกพร่องต่างๆ เกิดข้ึน ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบ มติ 
ประกาศ และข้อบังคับที่ทางราชการก าหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การเบิกค่าใช้จ่ายการ
เดินทางไปราชการของบุคลากรเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ผู้จัดท าจึงได้รวบรวมระเบียบ และข้ันตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกัน 

 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว  ผู้จัดท าจึงมีความสนใจเขียนข้ันตอนและวิธีการเบิกจ่าย  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

วัตถุประสงค์ 

  เพื่ อจั ดท า คู่มื อปฏิบัติ งาน  การ เบิ ก ค่ า ใ ช้จ่ าย ในการเดินทางไปราชการของบุคลากร
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ได้ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ขอบเขตของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ข้ันตอนการท าบันทึกขอ
อนุญาตไปราชการ การค านวณค่าใช้จ่ายในการไปราชการ เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย การเขียน
รายงานการเดินทางไปราชการ จนถึงข้ันตอนการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ 
จัดท าข้ึนส าหรับใช้ในหน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่การเงิน และท่านอื่นที่สนใจ สามารถใช้ได้
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ/นิยามปฏิบัติการ  

1. งานการเงิน  หมายถึง  งานเกี่ยวกับการเงิน การน าส่ง และการตรวจสอบการเงินทุกชนิดของ 
ส่วนราชการตามวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการก าหนดไว้ 

2. ระเบียบ หมายถึง ระเบียบและแนวทางการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 3. เบ้ียเลี้ยง หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อให้เป็นค่าอาหารประจ าวัน ในกรณีที่ออก
ท างานนอกสถานที่ตั้งประจ า 
 4. ค่าเช่าท่ีพัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
 5. ยานพาหนะประจ าทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจ าทางตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทาง
บกและเรือกลเดินประจ าทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย และให้หมายความรวมถึง
ยานพาหนะอื่นใด ที่ให้บริการในการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจ า โดยมีเส้นทางที่แน่นอน มีอัตราค่า
โดยสาร และค่าระวางที่แน่นอนด้วย 
 6. พาหนะส่วนตัว หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่ของทาง
ราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไป
ราชการ ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติตามระเบียบ 
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บทที่ 2 
หน้าที่ความรบัผิดชอบและการบริหารจัดการ 

 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน
ระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและความช านาญในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน
บุคลากร ด้านการเงินและพัสดุ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประเมินและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ให้ค าปรึกษาแนะน าและปฏิบัติงานในหน้าที่บริหาร รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี และงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏบิัต ิ

 1. งานด้านการการจัดท าบัญชีควบคุมงบประมาณของคณะ 
 การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ควบคุมงบประมาณ
โครงการยุทธศาสตร์ โครงการบริการวิชาการ และงบประมาณโครงการต่างๆ ทั้งในและนอกงบประมาณโดย
จ าแนกตามแผนงานโครงการและหมวดรายจ่าย 
 2. งานด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน 
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบหน้างบ ซึ่งจะตรวจสอบให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ โดยตรวจสอบเอกสารงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ โครงการบริการวิชาการ โครงการ
ต่างๆ ทั้งในและนอกงบประมาณ จึงต้องวิเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณทุก
หมวดรายจ่าย เช่น หมวดค่าจ้างช่ัวคราว หมาดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย และวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน 
หมวดครุภัณฑ์ เป็นต้น 
 3.  งานด้านการจัดท าเอกสารเบิกจ่ายและการจ่ายเงิน 
 การจัดท าหน้างบและเอกสารการเบิกจา่ยเงินต่าง ๆ  เช่น จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงนิค่าจ้างช่ัวคราว 
จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยฯ จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค 
จัดท าเอกสารเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ จัดท าและคีย์เรื่องเบิกจ่ายขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างผ่าน
ระบบกรมบัญชีกลาง GFMIS และระบบบัญชีสามมิติของมหาวิทยาลัยฯ และจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย
โครงการต่างๆ  นอกงบประมาณและการจ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ  รวมถึงการทดรองจ่ายเงินสดส าหรับการ
ท าสัญญายืมเงินทดรองจ่ายในการจัดโครงการกรณียืมเงินจาก่าายการเงินของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ทัน ค่าเบี้ย
ประชุม และค่ารับรองต่างๆ  
 4.  งานด้านระบบฐานข้อมูลและการจัดท ารายงานการเงิน 
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 การบันทึกจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลเงินงบประมาณแผ่นดินของคณะ ฐานข้อมูล
เงินงบประมาณรายได้ของคณะทุกประเภทและทุกหมวดรายจ่าย ข้อมูลในระบบติดตามโครงการ/งบประมาณ
ของคณะ การจัดท ารายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงิน การจัดท าและรวบรวมผลการใช้เงินรายไตรมาส 
 5. งานด้านการบริการให้ค าปรึกษา แนะน า และอื่นๆ  
 การให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก่บุคลากรที่มาใช้บริการรวมถึงผู้บริหารในกรณีที่ต้องการปรึกษา
เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ การเบิกจ่ายงบประมาณ และต้องการข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ เพื่อการวางแผน
นโยบายหรือแผนกลยุทธ์ของคณะ การเป็นกรรมการของกิจกรรม/ โครงการต่างๆ ทั้งในและภายนอก
หน่วยงาน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
 

หน้าที่และความรับผดิชอบ 
 1.  ท าบัญชีคุมยอดเงินงบประมาณของคณะ โดยจ าแนกตามแผนงานโครงการและหมวดรายจ่าย 
 1.1 ควบคุมงบประมาณและการเบิกจ่ายโครงการต่างๆ ทั้งในและนอกงบประมาณ 
 1.2 ตรวจสอบรายละเอียดและแหล่งงบประมาณของคณะทุกรายการคู่ขนานกับระบบบัญชี    
สามมิติ 
 2.  จัดท าและตรวจสอบเอกสารในการขอใช้งบประมาณของคณะ 
 3.  ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานเอกสารประกอบใบหน้างบ 
 4.  การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในและนอกแผนงบประมาณและเงินทุนต่างๆ 
 5.  ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือจากระบบบัญชีสามมิติ 
 6.  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนหรือเงินรายได้บริการวิชาการจากแหล่งเงินภายนอก 
 7.  การจัดท าการกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ 
 8.  การให้บริการจัดท าสัญญายืมเงินทดรองจ่ายจากมหาวิทยาลัยฯ 
 9.  การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรในหน่วยงานเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงินและพัสดุ 
เช่น 
  9.1 สิทธิการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
  9.2 วิธีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการและรายงานการเดินทางไปราชการ 
  9.3 การเบิกค่าสอน 
  9.4 การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร 
  9.5 การเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  9.6 การเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทางวิทยากรในการจัดโครงการต่างๆ  
  9.10 การให้ค าปรึกษาในการวางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของคณะและ
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
  9.11 การให้ค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนใน
โครงการต่างๆ เช่น ใบส าคัญรับเงิน ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มต่าง ๆ ฯลฯ 
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 10.  ปฏิบัติงานตามกิจกรรมโครงการต่างๆ และงานเฉพาะกิจต่างๆของคณะตามที่ได้รับมอบหมาย 
 11. ปฏิบัติงานตามค าสั่ง และปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและตัวช้ีวัดด้านการเงิน 
   

โครงสร้างการบริหาร 
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โครงการขององค์กร (Organization chart) 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
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บทที่ 3  

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการปฏบิตัิงาน 
 

หลักเกณฑก์ารปฏบิตัิงาน 

 ในการปฏิบัติงานตามคู่มือ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ 
ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน และกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษาแนะน า 
ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์แนว
ปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี ้

 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 1. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่8)  
พ.ศ. 2553 และพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ประกาศใน    
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 มีผลใช้บังคับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ  
ฉบับที ่2 พ.ศ. 2554  
 3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.101 ลงวันที ่9 กันยายน 2547 เรื่อง การเบิกจ่าย 
ค่า โดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ  

4. ระเบียบสานักงบประมาณ ที ่นร 0704/ว 2 ลงวันที ่3 ตุลาคม 2555 เรือ่ง ซ้อมความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว  
 5. ระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.71 ลงวันที ่22 ต.ค. 2550 เรื่อง หลักฐานการ  
เบิกจ่ายค่าโดยสารเครือ่งบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
 6. หนังสือกระทรวงการคลังด่วนทีสุ่ด ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที ่26 กค 2550 เรื่อง หลักเกณฑ ์ 
การเบิกค่าพาหนะรบัจ้างข้ามเขตจงัหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนือ่งในการเดินทางไป
ราชการ  
 7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว.27 ลงวันที ่15 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องการ  
เบิกจ่ายค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  

8. ระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0409.7/ว.51 ลงวันที ่18 มีนาคม 2548 เรือ่งการเบิกจ่าย  
ค่าลงทะเบียน  
 9. ระเบียบกระทรวงการคลังที่ กค.0409.7/ว.56 ลงวันที ่22 มีนาคม 2548 เรื่อง เทียบต าแหนง่  
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10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ่ึกวิจัยหรอืดูงาน

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สงักัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2554 

11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2549 

 

สิ่งที่ควรค านึงในการปฏบิตั ิ 
1. การอนุมัติเดินทางไปราชการ  

 1.1 ผู้มีอ านาจอนมุัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและ
จัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นผูม้ีอ านาจอนุมัต ิ 
 1.2 การอนุมัติระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าและเดินทางกลบัหลงัเสรจ็สิ้นการปฏิบัติงานในการ
เดินทาง ไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว 
 1.3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ 230/2563 เรื่องการมอบอ านาจให้คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก สถาบันและหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มฐีานะเทียบเท่าคณะปฏิบัตริาชการแทน
อธิการบดี ลงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2563 

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
 2.1 ลักษณะการเดินทางไปราชการ  

2.1.1 ไปราชการชั่วคราว  
1. นอกที่ตั้งส านกังาน  
2. สอบคัดเลือก รับการคัดเลอืก  
3. ช่วยราชการ รักษาการในต าแหน่ง รักษาราชการแทน  
4. ข้าราชการประจ าต่างประเทศระหว่างอยู่ในไทย  
5. เดินทางข้ามแดนช่ัวคราวตามข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 2.1.2 ไปราชการประจ า 
1. ประจ าต่างส านักงาน/รักษาการในต าแหนง่ รักษาราชการเพื่อดารงต าแหน่งใหม ่ 

ณ ส านักงานใหม ่ 
2. ประจ าส านักงานเดิมในทอ้งที่ใหม ่(ย้ายสานักงาน)  
3. ไปปฏิบัติงาน/ช่วยราชการมีก าหนดเวลา 1 ปีข้ึนไป  
4. ไปช่วยราชการที่ไม่อาจก าหนดเวลาสิ้นสุด / ไม่ถึง 1 ป ีแต่สั่งใหอ้ยู่ช่วยราชการ  

ต่อ เวลาที่ครบ 1 ปีข้ึนไปเป็นการเดินทางไปราชการประจ า 
2.1.3 กลับภูมิล าเนา  

1. การเดินทางกลบัภูมิล าเนาเดมิของผู้เดินทางไปราชการประจ า กรณีที่ออกจาก  
ราชการหรือถูกสั่งพกัราชการ  

2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว  
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2.2.1 เบ้ียเลี้ยงเดินทาง การนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยง  
1. ออกจากทีอ่ยู่หรือทีท่ างานปกติจนกลับถึงที่อยูห่รือที่ท างานปกต ิ 
2. กรณีพักแรม 24 ชม. 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน  
3. กรณีไม่พักแรมเศษเกิน 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็นครึ่งวัน  
4. กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากจิ /ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการให้นบัตั้งแต่  

เริ่มปฏิบัติราชการ  
5. กรณีไม่เดินทางกลบัหลังจากปฏิบัติราชการเสรจ็สิ้นเนื่องจากลากิจ / ลาพักผ่อน  

ให้นับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ 
2.2.2 ค่าเช่าท่ีพัก  
2.2.3 ค่าพาหนะ  
2.2.4 ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจาเป็นต้องจ่าย เน่ืองในการเดินทางไปราชการ  

2.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา  
2.3.1 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง (นับออกจากทีอ่ยู่ถึงสถานทีพ่ัก)  
2.3.2 ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เบิกในลักษณะเหมาจ่าย  
2.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็น  
2.3.4 ค่าเช่าที่พัก  
2.3.5 ค่าพาหนะ  

2.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนา  
2.4.1 ค่าเช่าที่พัก  
2.4.2 ค่าพาหนะ  

  2.4.3 ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 
 

งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ณาตยา ทองอรุณศรี (2553) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการเบิกจ่าย
ส าหรับการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและ
วิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินส าหรับการเดินทางไปราชการ ความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ และ
แนวปฏิบัติส าหรับการเดินทางไปราชการ ปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินส าหรับการ
เดินทางไปราชการ และแนวทาง การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ส าหรับการเดินทางไป
ราชการของบุคลากรในสังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลยั
นเรศวร มีขนาดตัวอย่าง จ านวน 363 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเก็บข้อมูลและคัดเลอืก
ตัวอย่างตามแบบสะดวก มีค่าสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่าในปีที่ผ่านมา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเดินทางไปราชการ 1-
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3 ครั้ง และส่งเรื่องขออนุมัติก่อนการเดินทาง 4 - 7 วัน โดยยื่นใบยืมเงินทดรองจ่ายหลังจากได้รับอนุมัติไป
ราชการ และได้รับเงินยืมทดรองจ่ายภายใน 2-3 วัน ก่อนการเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ได้ส่งรายงานการเดินทาง
ไป ราชการเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินภายใน 1 สัปดาห์ และหากกรณีทดรองจ่ายเดินทางไปราชการและกลับมา
เขียน รายงานการเดินทางจะได้รับเงิน 2-3 สัปดาห์ ส่วนใหญ่ ได้ค านวณเบี้ยเลี้ยงการเดินทางด้วยตนเอง และ
เคย ได้รับรายงานการเดินทางไปราชการเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเขียนจ านวนตัวเลข ตัวอักษรไม่
ถูกต้อง และครบถ้วน  ทั้งนี้แหล่งความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับกฎระเบยีบในการเดินทางไปราชการได้จากการแนะน า
ของเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งหน่วยงานได้มีคู่มือเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีการเบิกจ่ายที่เป็นเอกสารเผยแพร่ให้
บุคลากร และมีความพอใจต่อการเบิกจ่ายเงินระดับปานกลางผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ ความเข้าใจ 
กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเบกิจ่ายการเดินทางไปราชการด้วย
เครื่องบิน การเบิกเงินชดเชยการใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการ และการเดินทางโดยรถเช่า และไม่มี
ความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าพาหนะรบัจา้งของข้าราชการระดับ 6 หรือพนักงานที่เคยด ารงต าแหนง่
ระดับ 6 ข้ึน ไป และการเบิกค่าทางด่วนปัญหาการด าเนินการเบิกจ่าย ส าหรับการเดินทางไปราชการของ
บุคคลากรใน สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง พบว่ามีระดับปัญหามาก จ านวน 2 
ด้าน คือผู้เดินทางไปราชการขอยืมเงินไปราชการกรณีเร่งด่วน และการขออนุมัติไปราชการกรณีเร่งด่วน เช่น
ก่อนการ เดินทางเพียง 1 วัน ทั้งนี้มีวิธีการแก้ปัญหาในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยขอ
ความ ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีการเงิน นอกจากนี้ผู้ที่สังกัดส านักงานอธิการบดี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มีปัญหาเกี่ยวกับการขอยืมเงินไปราชการเป็นกรณีเร่งด่วน สังกัด
ส านักงานอธิการบดีมีปัญหาการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองราชการ ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีปัญหา 
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายค่าที่พัก และผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกมีปัญหาการส่งใช้คืนเงินยืมทดลอง 
ราชการ ส่วนผู้ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน 1-5 ปี มีปัญหาการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ ทั้งนี้ควร 
จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ และควรแจกคู่มือให้บุคลากรทุกคน และหากมีการเปลี่ยนแปลง 
ระเบียบควรเวียนแจ้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ในเว็บไซต์   

 เจริญชัย  โสธนนท์และคณะ (2554) ได้วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์
สถานการณ์กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นการวิจัยโดยน าปัญหาจากการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ ที่ได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจ า ของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง มา
ด าเนินการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการให้มีประสิทธิภาพ วิธีการศึกษาเริ่มต้นจากการทบทวนกระบวนการปฏิบัติงานด้านการเขียนเอกสาร
เพื่อประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากนั้นเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบ
ตรวจสอบรายการปัญหาการเบิกจ่ายเงิน และน ามาวิเคราะห์สถานการณ์ของกระบวนการเบิกจ่ายเงิน ในช่วง
ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 – 31 มีนาคม 2554 
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 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.3 และเพศหญิงคิดเป็นร้อย
ละ 43.7 โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาจาก 7 กลุ่มงาน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างจาก่าายบริหารทัว่ไป รองลงมา
อยู่ในกลุ่มกีฏวิทยาและควบคุมแมลงน าโรค และกลุ่มระบาดวิทยาตามล าดับ เมื่อเปรียบความถูกต้องครบถ้วน
ของการเขียนเอกสารการเบิกจ่ายเงินซึ่งมี 4 ประเภท ผลการศึกษาความครบถ้วนของการเขียนเอกสารเพื่อ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พบว่ามีเพียงเอกสารประเภทที่ 1 คือ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ส่วนที่ 1) เท่านั้น ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเขียนเอกสารประเภทนี้ได้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์หรือระเบียบที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 53.1 ส่วนเอกสารประเภทที่ 2-4 นั้น พบว่าไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
ใดเลยที่สามารถเขียนได้ถูกต้อง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวยังไม่ทราบและเข้าใจวิธีการเขียนเอกสาร
ทั้ง 3 ประเภทให้ถูกต้องได้อย่างไร 

 ปัญหาด้านการเขียนเอกสารเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เป็นปัญหาส าคัญของ
กระบวนการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากตามระเบียบได้ก าหนดไว้ชัดเจนว่าเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์เท่านัน้ 
ที่จะสามารถเบิกจ่ายเงินได้ ผลการวิเคราะห์สถานการณ์จึงท าให้ทราบว่าปัญหาน้ีเกิดข้ึนจากสาเหตุที่มาจาก
ปัจจัยหลายประการ คือ ประการแรกคือ ผู้เบิกขาดความรู้ ความเข้าใจและขาดความมั่นใจในการเขียนเอกสาร 
ประการต่อมาคือ ผู้เบิกทราบดีอยู่แล้วว่ารายละเอียดที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไร แต่เจตนาที่จะไม่เขียนหรือเว้นไว้
ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจเขียนให้ 

 เมื่อทราบสถานการณ์ของกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแล้ว ผู้วิจัยจึงได้สรุป
แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือการจัดบริการให้ค าปรึกษาโดย
ให้บุคลากรผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกเงินได้สอบถามวิธีการที่ถูกต้องในการเขียนเอกสารหรือ
กระบวนการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งตอบข้อซักถามปัญหาอื่นๆ ที่สงสัย ไม่เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง 
แนวทางต่อมาคือ การจัดท าแบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการทั้งหมดพร้อมค าอธิบายประกอบในรูปแบบของแผนภาพ ติดประกาศ ณ จุดประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่บุคลากรทั้งหมด แนวทางสุดท้ายคือการจัดประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับกระบวนการ
เบิกจ่ายเงิน เพื่อทบทวนและประมวลผลความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินที่ถูกต้อง 

 ผลการวิจัยฉบับนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านกระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
  ศิวิไลซ์  เสริมศรี (2556)  ได้วิจัยเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินในโครงการ/กิจกรรม
ของสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
เบิกจ่ายเงินในโครงการ/กิจกรรมของสถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ โดยพิจารณาด้านการเบิกจ่ายเงินโครงการ/
กิจกรรม ซึ่งสถาบันศิลปวัฒนธรรมด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ จ านวนมากกว่า 20 โครงการต่อปี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือบุคลากรของสถาบันศิลปะวัฒนธรรมฯ จ านวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 



17 
 

เป็นแบบสอบถามที่คณะผู้จัดท าสร้างข้ึนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ดังนี้ 

 เจ้าหน้าที่ของสถาบันศิลปะวัฒนธรรมฯ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 8 คน ระดับ
ปริญญาโท จ านวน 3 คน และระดับต่ ากว่าอนุปริญญา จ านวน 2 คน ทั้งนี้ ทุกคนมิได้เป็นผู้ที่จบสาขาบัญชี
โดยตรง ทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่มิได้เป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 5 คน โดยมี
ผู้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 8 คน ทั้งนี้ มิได้ผ่านการอบรมใดๆ เลย ด้านการเบิก
จ่ายเงินโครงการ/กิจกรรม 

 เจ้าหน้าที่ของสถาบันศิลปะวัฒนธรรมฯ มีจ านวนครั้งในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมมากที่สดุ 4 ครั้งต่อโครงการ และมีจ านวนครั้งในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการด าเนินโครงการ/กจิกรรม
มากที่สุดถึง 24 ครั้งต่อปี ทั้งนี้มีผู้ไม่ระบุ จ านวน 2 คน 

 ส าหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการและกจิกรรมของสถาบันศิลปวัฒนธรรม (ด้านการเบิก
จ่ายเงินโครงการ) ได้แก่ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการควบคุมการเบิกจ่าย ด้านการบัญชีและงบประมาณ 
และด้านรับ-จ่ายเงินในโครงการว่าระดับปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมของสถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม(ด้านการเบิกจ่ายเงินโครงการ) อยู่ในระดับปานกลาง (2.69) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปัญหา
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมของสถาบันศิลปวัฒนธรรม (ด้านการเบิกจ่ายเงินโครงการ) 
พบว่าเจ้าหน้าที่ของสถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ เห็นว่าจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันศิลปะวัฒนธรรมฯ ทราบว่า สถาบันฯ ประสบปัญหาเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบพัสดุและการเงิน ทั้งยังเป็นบุคลากรที่ขาดความรู้ความสามารถด้านนี้ และต้องการการปรับปรุงโดย
พร้อมเพรียงกัน 

 และเมื่อพิจารณาเป็นรายหัวข้อของปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมของสถาบัน
ศิลปวัฒนธรรม (ด้านการเบิกจ่ายเงินโครงการ) ที่อยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน 18 ข้อ เรียงล าดับตาม
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า การสามารถจัดท าใบส าคัญรายงานการใช้จ่ายเงินในโครงการได้ การ
สามารถจัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเงินในโครงการได้ การสามารถจัดท าหนังสือรายงานอนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายเงินในโครงการได้ เป็นหัวข้อของปัญหาที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันศิลปะวัฒนธรรมฯ ให้ความส าคัญเป็น
อันดับหนึ่งในสามตามล าดับ 

 จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินในโครงการ/กิจกรรมของสถาบัน
ศิลปะวัฒนธรรมฯ อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของสถาบันศิลปะวัฒนธรรมฯ ทราบ
ปัญหาและพยายามแก้ไขปรับปรุง ทั้งยังสามารถจัดท าใบส าคัญรายงานการใช้จ่ายเงินในโครงการได้สามารถ
จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเงินในโครงการได้ สามารถจัดท าหนังสือขออนุมัติโครงการได้ การเก็บ
หลักฐานในการจ่ายเงินอย่างเปน็ระบบ แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในข้ันต้นของการปฏิบัติงานได้ สามารถด าเนินการ
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เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบราชการอย่างถูกต้อง สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามงบประมาณที่
ได้รับในโครงการ/กิจกรรม และตามระยะเวลาในการปฏิบัติง านในโครงการ/กิจกรรม ทั้งทราบถึงความ
รับผิดชอบหน้าที่ในการรับและจ่ายเงิน ข้ันตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ความรู้จากการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ สามารถน ามาใช้พัฒนางานได้ มีความพร้อมในเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่ด้วยยังมีความผิดพลาดในการแก้ไขเอกสารของโครงการเพื่อการเบิกเงิน และ
เอกสารการเบิกจ่ายเงินยังขาดความถูกต้อง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน
การเบิกจ่าย และความเข้าใจในการจัดท าระบบบัญชีและการรายงานระบบบัญชี และมีความสามารถในการ
เบิกจ่ายเงินโครงการในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพ จ านวนน้อยรายท าให้มีผลต่อการปฏิบัติงานท า
ให้เกิดผลดังเช่นที่ผ่านมา 
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บทที่ 4  

เทคนิคในการปฏิบตัิงาน 
 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้องเบิกจ่ายตามระเบียบ ข้อบังคับ และตามคาสั่งที่
เกี่ยวข้อง ผูป้ฏิบัติงานด้านการเงินต้องวิเคราะห ์และตรวจสอบการเบกิจ่ายค่าเดินทางไปราชการด้วยความ
ถูกต้อง แม่นย า ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องมีวิธีหรือเทคนิคการเบกิจ่ายค่าเดินทางไปราชการให้กบัผูร้ับบรกิารได้
อย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนและเทคนิคในการปฏิบัติ ดังนี ้

 

หลักเกณฑก์ารพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ 
   1.  ลักษณะการเดินทางไปราชการ 
 1.1 การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
    (1) การไปราชการช่ัวคราวนอกที่ตั้งส านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ ตามค าสัง่ผูบ้ังคับบัญชา หรือ
ตามหน้าที่ทีป่ฏิบัติราชการโดยปกต ิ

  (2) การไปสอบคัดเลอืก หรือรบัการคัดเลอืกตามที่ไดร้ับอนุมัติจากผู้บงัคับบญัชา 
(3) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหนง่หรือไปรักษาราชการแทน 

             (4)  การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาทีอ่ยู่ในราชอาณาจักรของผูซ้ึ่งรับราชการประจ าใน
ต่างประเทศ 
             (5) การเดินทางข้ามแดนช่ัวคราว เพื่อไปปฏิบัตริาชการในดินแดนต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

   1.2 การเดินทางไปราชการประจ า ได้แก ่
 (1) ประจ าต่างส านักงาน รักษาการในต าแหน่ง  รักษาราชการเพือ่ด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงาน

ใหม ่
(2) ประจ าส านักงานเดมิในท้องที่ใหม่ (ย้ายส านักงาน) 

 (3)  ไปปฏิบัติงาน ช่วยราชการมีก าหนดเวลา 1 ปีข้ึนไป 
            (4) ไปช่วยราชการที่ไม่อาจก าหนดเวลาสิ้นสุด ไม่ถึง 1 ปี แต่สั่งให้อยู่ช่วยราชการต่อ เวลาที่ครบ 1 
ปีข้ึนไปเป็นการเดินทางไปราชการประจ า 
   1.3 กลับภูมิเนา 
     การเดินทางกลบัภูมิล าเนาเดิมของผูเ้ดินทางไปราชการประจ า กรณีออกจากราชการหรือถูกสั่งพกั
ราชการ 
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2.  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่  

(1) เบ้ียเลี้ยงเดินทาง 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ นับตัง้แต่เวลาออกจากที่อยู่ หรือที่ท างานปกติ ในวันที่ได้รับการ

อนุมัติให้เดินทาง จนถึงเวลากลับถึงที่พัก หรือที่ท างานปกติ 
กรณีขออนุมัติเดินทางไปราชการ หรือลากิจ หรือลาพักผ่อน ไปก่อนวันปฏิบัติราชการจริงการนับ

เวลาให้นับจากเวลาการปฏิบัติราชการจริงคือ เวลา 08.00 น. หรือเวลาการรับลงทะเบียนการเข้าร่วม่กึอบรม 
ฯลฯ และกรณีขอกลับหลังวันปฏิบัติราชการจริง การนับเวลาให้นับเวลาเลิกการปฏิบัติราชการจริง คือ เวลา 
16.30 น. หรือเวลาการปิดการ่กึอบรม ฯลฯ โดยมีสิทธิการขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการ โดยการ
นับเวลาดังนี้ 

- กรณีไม่พักแรม เกิน 12 ช่ัวโมง นับเป็น 1 วัน แต่ถ้าเกิน 6 ช่ัวโมง นับเป็นครึง่วัน 
- กรณีพักแรม 24 ช่ัวโมง นับเป็น 1 วัน ถ้ามีเศษเกิน 12 ช่ัวโมง นับเป็นอีก 1 วัน 
กรณีมีการจัดอาหารให้บางมื้อ ให้ค านวณการเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงในอัตรา 1 ใน 3 ส าหรับ 1 มื้อ 

และในอัตรา 2 ใน 3 ส าหรับ 2 มื้อ กรณีจัดให้ทกุมื้องดเบกิค่าเบี้ยเลี้ยง 
 

ตารางท่ี 1 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางในประเทศเหมาจ่ายต่อวัน   

ระดับ เบิกได้ท้ังกรณีเดินทางในจังหวัดและต่างจังหวัด 

(บาท : วัน : คน) (ยกเลิกค่าเบ้ียเลี้ยงประเภท ก และ ข) 

ระดับ 1-8 หรือเทียบเท่า 240 บาท 

ระดับ 9 ข้ึนไปหรอืเทียบเท่า หรือ
ต าแหน่งอธิการบด ี
รองอธิการบดี คณบดีตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ 

 

270 บาท 

 

ตารางท่ี 2 อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางในต่างประเทศเหมาจ่ายต่อวัน   

ระดับ บาท : วัน : คน 

ระดับ 1 – 8 2,100 บาท 

ระดับ 9 ข้ึนไป 3,100 บาท 
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(2) ค่าเช่าท่ีพัก 
การเบิกค่าเช่าที่พกัมี 2 ลักษณะ ได้แก่ ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย และค่าเช่าที่พักจ่ายจรงิ 
 

อัตราค่าเช่าท่ีพัก 
ตารางท่ี 3  อัตราค่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ    

ระดับ ประเภท จ านวนเงิน 

(บาท : วัน : คน) 

หมายเหต ุ

ระดับ 1- 8 หรือ 
เทียบเท่า 

เหมาจ่าย 800 บาท ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 
จ่ายจริง ไม่เกิน 1,450 บาท กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ พักเดี่ยว 

ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio 
จ่ายจริง ไม่เกิน 900 กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ พักคู่ 

ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio 
ระดับ 9 หรอื
เทียบเท่าหรือ

ต าแหน่ง 
รองอธิการบดี 
คณบดีตาม
กฎกระทรวง
ศึกษาธิการ 

เหมาจ่าย 1,200 บาท ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 
จ่ายจริง ไม่เกิน 2,200 บาท กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ พักเดี่ยว 

ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio 
จ่ายจริง ไม่เกิน 1,200 บาท กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ พักคู่ 

ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio 

ระดับ 10 ข้ึนไป 
หรือเทียบเท่า หรือ
ต าแหน่งอธิการบด ี

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,200 บาท ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 
จ่ายจริง ไม่เกิน 2,500 บาท กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ พักเดี่ยว 

ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio 
จ่ายจริง ไม่เกิน 1,400 บาท กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ พักคู่ 

ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio 
 
หมายเหต ุ

1. กรณีพักในยานพาหนะ หรอืที่ทางราชการจัดให้ ห้ามเบิกจ่ายเงินค่าที่พัก  
2. ค่าเช่าที่พัก โดยจะเบิกค่าเช่าที่พักในลกัษณะจ่ายจริงหรือในลักษณะเหมาจ่ายก็ได้ 
3. กรณีเป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกคา่เช่าที่พักในลกัษณะเดียวกันทั้งคณะ 
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4. กรณีการเบกิค่าที่พักให้นับ 24 ช่ัวโมง เป็น 1 วัน หากไม่ถึง 24 ช่ัวโมง แต่เกินกว่า 12 ช่ัวโมง ให้
นับเป็น 1 วันด้วย หากไม่ถึง 12 ช่ัวโมง ไม่มีสิทธิเบิกค่าที่พกั ส าหรบัการไปราชการ ในระดับ 1-8 จัด
ให้พัก 2 คนข้ึนไปต่อ 1 ห้อง ยกเว้นมีเหตุจ าเป็นหรือไมเ่หมาะสม และตัง้แต่ระดบั 9 ข้ึนไป จัดให้พัก
คนเดียวได ้

ตารางท่ี 4  อัตราค่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ    

ระดับ 
อัตราส าหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน) 

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 
ระดับ 1 – 8 ไม่เกิน 7,500 บาท ไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เกิน 3,100 บาท 
ระดับ 9 ข้ึนไป ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่เกิน 7,000 บาท ไม่เกิน 4,500 บาท 

 
บัญชีประเทศจ าแนกตามประเภท ก. ประเภท ข3 และประเภท ค. แนบท้ายบัญชีหมายเลข 3  อ้างอิงจาก 
ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 141 ง  ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 
 

ตารางท่ี 5  ประเทศจ าแนกตามประเภท ก  ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้

ล าดับ ประเทศ รัฐ เมือง ล าดับ ประเทศ รัฐ เมือง 
1. ญี่ปุาน 26. ราชอาณาจักรนอรเ์วย์ 
2. สาธารณรัฐ่รัง่เศส 27. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
3. สหพันธรัฐรสัเซีย 28 ราชอาณาจักรโมรอ็กโก 
4. สมาพันธรัฐสวิส 29. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ 
5. สาธารณรัฐอิตาล ี 30. ราชอาณาจักรสวีเดน 
6. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 31. รัฐสลุต่านโอมาน 
7. ราชอาณาจักรสเปน 32. โรมาเนีย 
8. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณ ี 33. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 
9. สหรัฐอเมรกิา 34. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
10. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ

ไอร์แลนด์เหนือ 
35. สหรัฐอาหรบัอิมเิรตส ์

11. สาธารณรัฐโปรตเุกส 36. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
12. สาธารณรัฐสิงคโปร ์ 37. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
13. แคนาดา 38. สาธารณรัฐชิล ี
14. เครือรัฐออสเตรเลีย 39. สาธารณรัฐเช็ก 
15. ไต้หวัน 40. สาธารณรัฐตรุก ี
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16. เติร์กเมนสิถาน 41. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
17. นิวซีแลนด์ 42. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
18. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 43. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
19. ปาปัวนิกีน ี 44. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต 
20. มาเลเซีย 45. สาธารณรัฐเปร ู
21. ราชรัฐโมนาโก 46. สาธารณรัฐโปแลนด์ 
22. ราชรัฐลกัเซมเบิรก์ 47. สาธารณรัฐฟินแลนด์ 
23. ราชรัฐอันดอร์รา 48. สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์
24. ราชอาณาจักรกัมพูชา 49. สาธารณรัฐมอรเิซียส 
25. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 50. สาธารณรัฐมอลตา 

       

ล าดับ ประเทศ รัฐ เมือง ล าดับ ประเทศ รัฐ เมือง 
51. สาธารณรัฐโมซัมบิก 59. สาธารณรัฐอินเดีย 
52. สาธารณรัฐเยเมน 60. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
53. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 61. สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้
54. สาธารณรัฐสโลวัก 62. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ 
55. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 63. สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
56. สาธารณรัฐออสเตรีย 64. สาธารณรัฐฮงัการ ี
57. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 65. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
58. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 66. ฮ่องกง 

 

ตารางท่ี 6 ประเทศจ าแนกตามประเภท ข  ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี ้

ล าดับ ประเทศ รัฐ เมือง ล าดับ ประเทศ รัฐ เมือง 
1. เครือรัฐบาฮามาส 24. สาธารณรัฐเคนยา 
2. จอรเ์จีย 25. สาธารณรัฐแคเมอรูน 
3. จาเมกา 26. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 
4. เนการาบรูไนดารสุซาลาม 27. สาธารณรัฐจิบูต ี
5. มาซิโดเนีย 28. สาธารณรัฐชาด 
6. ยูเครน 29. สาธารณรัฐซิมบบัเว 
7. รัฐกาตาร ์ 30. สาธารณรัฐเซเนกัล 
8. รัฐคูเวต 31. สาธารณรัฐแซมเบีย 
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9. รัฐบาห์เรน 32. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
10. รัฐอิสราเอล 33. สาธารณรัฐไซปรสั 
11. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 34. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
12. ราชอาณาจักรตองกา 35. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
13. สาธารณรัฐเนปาล 36. สาธารณรัฐทาจิกสิถาน 
14. ราชอาณาจักรฮัซไมตจ์อร์แดน 37. สาธารณรัฐไนเจอร ์
15. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจเีรีย 38. สาธารณรัฐบุรุนดี 
16. สหภาพพม่า 39. สาธารณรัฐเบนิน 
17. สหรัฐเม็กซโิก 40. สาธารณรัฐเบลารสุ 
18. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 41. สาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ 
19. สาธารณรัฐกานา 42. สาธารณรัฐปานามา 
20. สาธารณรัฐแกมเบีย 43. สาธารณรัฐมอลโดวา 
21. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส) 44. สาธารณรัฐมาล ี
22. สาธารณรัฐคอสตาริกา 45. สาธารณรัฐยูกันดา 
23. สาธารณรัฐคีร์กิซ 46. สาธารณรัฐลัตเวีย 

 

ล าดับ ประเทศ รัฐ เมือง ล าดับ ประเทศ รัฐ เมือง 
47. สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรลีังกา 
53. สาธารณรัฐอริัก 

48. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 54. สาธารณรัฐอสิลามปากีสถาน 
49. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 55. สาธารณรัฐอสิลามมอริเตเนีย 
50. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 56. สาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน 
51. สาธารณรัฐอาหรบัซเีรีย 57. สาธารณรัฐอซุเบกสิถาน 
52. สาธารณรัฐอาหรบัอียปิต์ 58. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

ประเภท ค  ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากที่ก าหนดในประเภท ก. และประเภท ข. 

 

การใช้บริการโดยผ่านเว็บไซต์อโกด้า (Agoda) 
 การใช้บริการโดยผ่านเว็บไซต์อโกด้า (Agoda) เช่น การซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก เพื่อเดินทางไป
ราชการในประเทศและต่างประเทศ โดยใบเสร็จรับเงินจากเว็บไซต์อโกด้าไม่สามารถน ามาเบกิจา่ยได้ เนื่องจาก
เว็บไซต์อโกด้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการโดยตรง เป็นเพียงตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติรองรับในเรื่องดังกล่าว 
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(3)  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเช้ือเพลิงหรือพลังงานส าหรบัยานพาหนะ ค่าระวางบรรทกุ 
ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ท านองเดียวกัน 
 ค่ายานพาหนะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
 - พาหนะรับจ้างหมายถึง รถแท็กซี่ รถจกัรยานยนต์รับจ้าง 
 - พาหนะประจ าทางหมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะอื่นที่
ให้บรกิารขนส่งแกบุ่คคลทั่วไปเป็นประจ ามีเส้นทางค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน 
 - พาหนะส่วนตัวหมายถึง รถยนตส์่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลทีม่ิใช่ของราชการ 

อัตราค่ายานพาหนะ 

1. ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ เที่ยวไป – กลบั โดยรถโดยสารประจ าทาง  
 

ตารางท่ี 7  อัตราค่าพาหนะเดินทาง โดยรถโดยสารประจ าทาง 

ระดับ สิทธิ (อัตรา) หมายเหต ุ

ระดับ 1 – 4 หรือเทียบเท่า รถประจ าทาง (ปรับอากาศช้ัน 2) แนบใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน 
ระดับ 5 ข้ึนไปหรอืเทียบเท่า รถประจ าทาง (ปรับอากาศช้ัน 1) แนบใบรบัรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน 

 

2. ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ เที่ยวไป – กลบั โดยเครื่องบิน 
 

ตารางท่ี 8  อัตราค่าพาหนะเดินทางไปราชการ เที่ยวไป – กลับ โดยเครื่องบิน 

ระดับ สิทธิ (อัตรา) หมายเหต ุ

ระดับ 6 – 8 หรือเทียบเท่า เครื่องบิน (ช้ันประหยัด) - กรณีออกบัตร ใช้ใบแจง้หนี ้
- กรณีจ่ายเงินสดใช้เสร็จรับเงิน
หรือเอกสารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
และกากบัตรโดยสาร (Boarding 
Pass) 
- กรณี E- Ticket ใช้ใบรับเงินที่
แสดงรายละเอียด (Finery 
Receipt) และกากบัตรโดยสาร 
(Boarding Pass) 

ระดับ 9 ข้ึนไป หรือเทียบเท่า เครื่องบิน (ช้ันธุรกจิ) 
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หมายเหต:ุ กรณี ข้าราชการระดบั 1 – 5 ลูกจ้างประจ า พนกังานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย มีความ
จ าเป็นเรง่ด่วน สามารถเดินทางโดยเครื่องบินช้ันประหยัดได้ แต่จะต้องท าบันทึกข้อความขออนุมัตเิดินทางเป็น
กรณีพิเศษ พร้อมช้ีแจงเหตุย่ืนต่อผู้บงัคับบัญชา (อธิการบดี) 

3. กรณีเช่าเหมายานพาหนะในการเดินทาง การค านวณให้นับเวลาวันละไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง และไม่
เกิน 24 ช่ัวโมง ส าหรบัเวลาเช่าทีน้อยกว่า 12 ช่ัวโมง ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีที่จะอนุมัตเิป็นกรณีไป 
ก าหนดอัตราต่อวันและต่อคัน ดังนี ้
 
ตารางท่ี 9  อัตราค่าพาหนะเดินทางไปราชการ เที่ยวไป – กลับ โดยเครื่องบิน 

ประเภทรถยนต์ อัตรา / คัน / 
วัน 

หมายเหต ุ

รถยนต์โดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง 8,000 บาท เอกสารประกอบการเช่าเหมารถยนต์ ประกอบด้วย 
1. ผู้ให้เช่าเป็นผูม้ีกรรมสิทธ์ิหรือเป็นผู้มสีิทธ์ิ
ครอบครอง 
2. ใบจดทะเบียนและเสียภาษีของรถยนต์ดังกล่าว 
3. ใบประกันภัยรถยนต์ 
4. ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถส าหรับรถยนต์
ประเภทนั้นๆ  
 
การจัดหาใหเ้ป็นไปตามระเบียบพัสด ุ

-  ขออนุมัติเช่าเหมารถแต่ละประเภท 
-  จัดท าสัญญาเช่าเหมารถพร้อมปิดอากร

แสตมป์การจ้าง (1,000 ละ 1 บาท เศษที่เหลอือีก 
1 บาท) 

-  ใบตรวจการจ้าง 
-  ใบเสร็จรับเงิน (ไม่ใช้ใบส าคัญรบัเงิน)  

ให้เบกิค่าเช้ือเพลิงได้ตามที่จ่ายจรงิ (ใหล้งนามผู้
จ่ายเงินและใส่หมายเลขทะเบียนรถในบิลค่า
น้ ามัน) 

 

รถยนต์โดยสารไม่น้อยกว่า 24 ที่นั่ง 7,000 บาท 
รถยนต์โดยสารไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง 3,000 บาท 
รถยนต์โดยสารไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง 2,000 บาท 
รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ 1,500 บาท 
รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 1,500 บาท 
รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ 6,000 บาท 
- อัตราค่าเช่าที่ก าหนดนี้ ให้รวมค่าตอบแทน ค่าที่
พักของพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจ า
รถยนต์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการเช่ารถยนต์
ในครั้งนั้น 
- กรณีจ าเป็นหรอืเหตุสุดวิสัยการเช่ารถยนต์
นอกจากที่ก าหนด ใหบ้ันทึกขออนุญาตจาก
อธิการบดีแล้วแต่กรณี 
- กรณีเช่ารถไปราชการ หากวันแรกของการเดินทาง
เติมน้ ามันรถก่อนออกเดินทาง จะเบิกจากราชการ
ไม่ได้ (ผู้ให้เช่าต้องเติมน้ ามันให้พร้อมกอ่นเดินทาง) 
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    4. กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ต้องได้รบัอนุมตัิจากผูบ้ังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานกอ่น
ออกเดินทาง โดยมีสทิธิเบกิเงินชดเชยค่าพาหนะเดินทาง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 10  อัตราค่าพาหนะเดินทาง โดยรถส่วนตัว 

ประเภท  อัตรา 

รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท 
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 

การค านวณระยะทาง ให้ค านวณตามระยะทางของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้
โดยสะดวก 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย คือ ระบุค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว และมีใบเสร็จรับเงิน (ให้ลงนามผู้
จ่ายเงินและใส่หมายเลยทะเบียนรถในบิลค่าน้ ามัน) และให้เขียนรายละเอียดการเดินทางโดยระบุการเดินทาง
จากไหน ถึงไหน ระบุระยะทางการเดินทางเป็นกิโลเมตร และระบุอัตราการเบิกจ่าย 

5. กรณีใช้ยานพาหนะรับจ้าง (Taxi) ระหว่างการเดินทาง จากที่พักหรือที่ท างานปกติถึงสถานีขนส่งและ
จากสถานีขนส่งถึงที่พัก ณ สถานที่ปฏิบัติงานการไปราชการ ให้เบิกจ่ายจริงโดยประหยัดและเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 11  อัตราค่าพาหนะเดินทาง โดยรถยนตส์่วนตัว 

ประเภท สิทธิ อัตรารถยนต์รับจ้าง (Taxi) 

ระดับ 1 – 5 หรือเทียบเท่า รถประจ าทาง 
ยกเว้นกรณีการมี
สัมภาระการเดินทาง 
สามารถเบิกค่าพาหนะ
รับจ้าง (Taxi) ได ้

- ในเขตจังหวัดเดียวกันเที่ยวละไมเ่กิน 
200 บาท 
- ข้ามเขตจังหวัดติดต่อกับกรงุเทพฯ  
เที่ยวละไมเ่กิน 500 บาท (ปริมณฑล 
ไดแ้ก่ นครปฐม นนทบรุี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร) 
- ข้ามเขตจังหวัดอื่น เที่ยวละไม่เกิน 400 
บาท 
 (ใช้ใบรับรองแทนใบเสรจ็รบัเงิน แบบ 
บก.111) 

ระดับ 6 ข้ึนไป หรือเทียบเท่า รถยนต์รับจ้าง 
(Taxi) ได ้
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6. กรณีใช้ยานพาหนะโดยใช้รถยนต์ของส่วนราชการ สามารถเบกิจ่ายได้ตามทีจ่่ายจริง โดยใช้
ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเช้ือเพลิงเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

(2) ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการเดินทางไปราชการ 

 ผู้เดินทางไปราชการต้องมค่ีาใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นใหเ้บกิได้โดยประหยัดและต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 - เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายก็ไม่สามารถเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ เช่น 
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าปะยางรถยนต์ เป็นต้น 

 - ต้องไม่ เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงการคลังก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ 

 - ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสว่น
ราชการ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 - หากมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ให้ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในแบบฟอร์มขออนุญาตไป
ราชการ และให้ระบุไว้ในค าสั่งด้วย  

 

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน 

 งานการเงินและงบประมาณ มีขั้นตอนการท างานที่ละเอียดอ่อนและต้องอยู่ในกรอบของการปฏิบัติที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และทันก าหนดเวลา ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการที่ก าหนดไว้ หาก
การปฏิบัติงานดังกล่าว ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของระเบียบและข้อกฎหมายที่ก าหนดก็จะก่อให้เกิดผลเสยีหาย
แก่ทางราชการเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานการเงินของหน่วยงานต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะ  
จึงจะช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมาย 
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ขั้นตอนการปฏิบติังาน (Flow chat) 

 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มาตรฐานข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(Standard Operation Procedure) 

เรื่อง  การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ผู้รบัผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้ขออนุมัติด าเนินการ 
 
 
 
 
 

 ผู้ขออนุมัติกรอกข้อมูล
การเดินทางไปราชการให้
ครบถ้วน 

1. บันทึกขออนุญาตไปราชการ 
2. หนังสือต้นเรื่อง (กรณี

อบรม/สัมมนา) 
3. แบบฟอร์มหลักฐานการ

จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ(ใบขวาง) 

4. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนตัว (กรณีใช้รถส่วนตัว
เบิกค่าน้ ามันไม่ต้องแนบบิล
น้ ามัน) 

5. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วน
ราชการ (แนบบิลค่าน้ ามัน) 

6. ใบเสร็จค่าที่พัก (กรณีจ่าย
ตามจริง พร้อมแนบใบ
รายงานการเข้าพัก) 

7. ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (กรณีเบิกค่า
รถโดยสารประจ าทาง) 

8. โครงการ (กรณีเบิกจ่ายตาม
โครงการ) 

1 – 2 วัน 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

รายละเอียดการเบิกจ่าย
(ไม่ครบถ้วนคืนผู้ขอ
อนุมัติ)  

2. ข้อมูลครบถ้วน ป้อน
ข้อมูลลงในบัญชี 3 มิติ
เพื่อพิมพ์ใบขออนุมัติ
เบิกจ่าย, ใบตรวจรับ,
ใบส าคัญทั่วไป 

1. ใบขออนุมัติเบิกจ่าย 
2. ใบตรวจรับ 

3. ใบส าคัญทั่วไป 

1 – 2 วัน 

เริ่มต้นกรอกแบบฟอร์ม 

ใบเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปราชการ 

 

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงิน  
ถูกต้องป้อนข้อมูลลงใน 

บัญชี 3 มิติเพื่อพิมพ์

แบบฟอร์มใบขออนุมัติเบิกจ่าย 

 

 

ไม่ถกูต้อง 

A 
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ผู้รบัผิดชอบ แผนภูมิสายงาน (Flowchart) ข้ันตอน/วิธีด าเนินการ เอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

ผู้ขออนุมัติด าเนินการ 

 
 

 1. ผู้ขออนุมัตเิบิกเซ็น 
ผู้เบิกเงินในใบตรวจรบั 

1. ใบตรวจรับ ขึ้นอยู่กับ 
ผู้ขออนุมัติ 

 
 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
 

 

 
ตรวจสอบการเซ็นให้
ครบถ้วนและถูกต้อง 

 1 วัน 

 
 
 

ผู้บริหารคณะ 
 
 
 

 

 

 
 
 

เซ็นอนุมัตเิบกิจ่ายเงิน  1 – 2 วัน 

 
 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
 
 

 

 
 
 

ลงเลขสง่เอกสารพร้อม
ถ่ายส าเนาการเบกิจ่าย
และจัดเก็บเอกสาร 

 1 วัน 

 

หมายเหตุ :   กรณียืมเงินทดรองจ่ายไปราชการแล้วท าเรื่องใช้หนี้เงินยืม ให้ระบุมาในเอกสารด้วยว่า 

ใช้หนี้เงินยืมของใครและแนบสัญญายืมเงิน 

 

สรุปสาระส าคัญ           

 1.  บันทึกขออนุมัติไปราชการ/ค าสั่งให้เดินทางไปราชการ แนบเอกสารต้นเรื่องหรือโครงการ  
          2.  ใบขออนุมัติไปราชการต้องได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางไปราชการ  

ส่ง่าายการเงิน 

มหาวิทยาลัย 

เสนอผู้บริหาร
คณะ ตรวจสอบ 

(รองคณบดี/
คณบดี) 

ส่งเรื่องคืนเจ้าของเรื่องผู้เบิก 

 

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 

 

A 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1. บันทึกขออนญุาตไปราชการ (งานการเงินและพสัดุตู้ที่ 2 ลิ้นชักที่ 1) 

2. แบบฟอร์มหลกัฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (งานการเงินและพสัดุตู้ที่ 1 
ลิ้นชักที่ 1) 

3. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว กรณีใช้รถส่วนตัวเบกิค่าน้ ามนัไม่ต้องแนบบลิน้ ามัน (งานธุรการตู้
ที่ 5 ลิ้นชักที่ 2) 

4. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนราชการ แนบบลิค่าน้ ามันระบหุมายเลขทะเบียนรถ มลีายเซ็นผู้รบั
เงิน (งานธุรการตู้ที่ 5 ลิ้นชักที่ 4) 

5. ใบเสร็จค่าที่พัก กรณีจ่ายตามจริง พร้อมแนบใบรายงานการเข้าพัก 
6. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน กรณีเบกิค่ารถโดยสารประจ าทาง (งานการเงินและพสัดุตู้ที่ 1 

ลิ้นชักที่ 2) 
7. โครงการที่ได้รบัอนุมัติแล้ว กรณีเบิกจ่ายตามโครงการ 

8. ใบขออนุมัติเบิกจ่าย (คีย์จากระบบบญัชี 3 มิติ) 
9. ใบตรวจรับ (คีย์จากระบบบัญชี 3 มิติ) 
10. ใบส าคัญทั่วไป (คีย์จากระบบบัญชี 3 มิติ) 

 

วิธีการให้บรกิารกบัผู้รบับรกิารมคีวามพึงพอใจ 
ผู้เดินทางไปราชการ ได้แก่ บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วน

ใหญ่จะเป็นคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สังกัดภาควิชา 2 ภาควิชาคือภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรและภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละสาขาวิชามีบุคลากรเป็นจ านวนมากและสาขาวิชาไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าสาขาวิชา จึงท าให้ผู้เดินทางต้องติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ  โดยตรงกับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในด้าน
ดังกล่าว จึงควรให้ข้อเสนอแนะ วิธีปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ช้ีแจง กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์
ที่ผู้เดินทางพึงได้รับ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละครั้ง ตลอดจนอ านวยความสะดวกใน
การจัดท าหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ และหนังสือยืมเงินทดรองราชการ เพื่อลดภาระของผู้เดินทางใน
การส ารองค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในการปฏิบัติงานดังกล่าว มีหลักดังนี้  

1. ผู้รับบรกิารเข้าใจกฎ ระเบียบ ที่ชัดเจน  
2. ได้รับบรกิารทีส่ะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง  
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผูร้ับบริการ โดยใช้กิริยาวาจาสุภาพ เหมาะสม  
4. ผู้รับบรกิารได้รบัเอกสารการอนุมัติเดินทางที่ถูกตอ้ง และมีคุณภาพตรงตามความต้องการ  
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จรรยาบรรณ คณุธรรม จริยธรรมในการปฏบิัตงิาน  
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนกล

ยุทธ์ กฎ ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องสร้างสมทักษะและ
สมรรถนะที่พึงประสงค์ อีกทั้งหลักธรรมาภิบาลซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ คือ  

1. ความโปร่งใส ความเป็นอสิระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สจุริต 
2. ความรู้ความสามารถและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
3. การรกัษาความลับ 
4. ความรับผิดชอบต่อผูร้ับบรกิาร 
5. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลที่ผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี ปฏิบัติ

หน้าที่ให ้
6. ความรับผิดชอบต่อเพือ่นร่วมวิชาชีพและจรรยาบรรณทั่วไป 
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บทที่ 5  

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนา 
 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศช่ัวคราวต้องเบิกจ่ายตามระเบียบ ค าสั่ง

และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่เกิดข้ึนจากการที่ผู้ขอใช้สิทธิยังขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งปัจจุบันการ

แก้ไขปัญหาต่างๆ  ที่เกิดข้ึนยังไม่สามารถท าได้ทั้งหมด การใช้สิทธิเบิกยังมีความผิดพลาดอยู่เสมอ ซึ่งสามารถ

สรุปปัญหาที่เกิดจากการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศช่ัวคราวได้ดังนี้ 

 

แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
ปัญหาที่พบบ่อยจากการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1. การนับวันและเวลาในการเดินทางไปราชการ

เพื่อค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้ไปราชการไม่
ถูกต้อง 

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินคณะฯ ควร
ให้ค าแนะน าสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการแก่บุคลากร/เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยมีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันพร้อมสอบถามปัญหาต่างๆ 

2. มีการจัดท าคู่มือการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการภายในประเทศช่ัวคราวเพื่อ
ความถูกต้อง รวดเร็วและสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

2. ผู้ ขออนุมัติ เดินทางไปราชการกรอกข้อมูล
รายละเอียดไม่ครบถ้วนและชัดเจน เช่น ไม่ระบุ
วันเวลาวิธีการเดินทางและค่าที่พักแบบจ่ายจริง
หรือเหมาจ่ายที่แน่นอน หรือการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการท าให้เกิดความล่าข้าใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินตรวจสอบเอกสารการ
เบิกจ่ายก่อนด าเนินการอนุมัติการเดินทางไป
ราชการเพื่อลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน 

3. การไปอบรม/สัมมนา เบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้
หรือไม่ 

ไม่สามารถเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายได้ ตาม
ระเบียบการ่ึกอบรมฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ต้อง
เบิกค่าที่พักจ่ายจริงเท่านั้น 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
4. ใบเสร็จรับเงินมีรายการไม่ครบถ้วนตามระเบียบ 

เช่น ไม่มีลายมือช่ือผู้รับเงิน/ไม่มีจ านวนเงินที่
เป็นตัวอักษร 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงนิควรจัดท าคู่มือการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและให้
บุคลากรของคณะฯ ทุกคนถือปฏิบัติมีตัวอย่าง 
ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง 

5. หลักฐานการจ่ายเงินไม่ครบถ้วน เนื่องจากผู้
เ ดิ น ท า ง ไ ม่ ท ร า บ ว่ า ต้ อ ง ใ ช้ เ อ ก ส า ร ใ ด
ประกอบการเบิกจ่าย 

มีการจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการภายในประเทศช่ัวคราวเพื่อความถูกต้อง 
รวดเร็วและสะดวกในการปฏิบัติ และในคู่มือควร
แสดงหลักฐานแนบการเบิกจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน 

6. การเบิกค่าที่พักเกินสิทธิของตนเอง 1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินคณะฯ ควรให้
ค าแนะน าสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการแก่บุคลากร/เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยมีการจัดประชุมพร้อมสอบถาม
ปัญหาต่าง ๆ  

2. ควรมีการจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการภายในประเทศช่ัวคราวเพื่อ
ความถูกต้อง รวดเร็วและสะดวกในการปฏิบัติ 

7. บุคลากรยังขาดความรู้  ความเข้าใจ ความ
ช านาญ ความเช่ียวชาญ ในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ควรจัดให้มีการ่ึกอบรมให้กับผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินและผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ความช านาญและสามารถแก้ไขปัญหา
ในการปฏิบัติงานได้ 

8. ผู้ขออนุญาตไปราชการขอยืมเงินทดรองราชการ
เมื่อใกล้ระยะเวลาที่ต้องด าเนินการท าให้ได้รับ
เงินไม่ทันวันที่ต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

ผู้ยืมต้องตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นใน
การยืมเงินทดรองราชการ ว่ามีระเบียบที่ต้องยื่น
เรื่องยืมเงินก่อนภายในกี่วันและนับเฉพาะวันท าการ 
ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 เนื่องจากกฎหมายและระเบียบ ค าสั่งและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการภายในประเทศช่ัวคราว อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ขอใช้สิทธิ

ควรศึกษาระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอโดยศึกษาได้จาก Website ของกรมบัญชีกลาง 

www.cgd.go.th ส านักกฎหมายกรมบัญชีกลาง หรืองานการเงินและพัสดุคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

http://www.cgd.go.th/
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 จากประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ตรวจพบดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดท าจึงขอสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนจากการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศช่ัวคราวเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานการ

เบิกจ่าย ดังนี้ 

1. ควรมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของทุกคณะและน ามาลงใน website หรือจัดท าเป็น 

เวปบอร์ด ถาม-ตอบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ท าให้สามารถทราบถึง

ปัญหาของแต่ละบุคคล/แต่ละสาขาวิชา/แต่ละคณะ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับคณะของตนเอง 

2. ควรจัดให้มีการอบรม แนะน าให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรในหน่วยงานเพื่อพัฒนาตนเองและท าความ 

เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด

ความรู้ ความเข้าใจและลดปัญหาในการปฏิบัติงานได้ 

3. ควรมีการจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศช่ัวคราวเพื่อ 

ความถูกต้อง รวดเร็วและสะดวกในการปฏิบัติงาน 

4. ควรมีการจัดท าเอกสารแสดงกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้เพื่อบุคลากรใน

หน่วยงานและผู้ที่สนใจไว้ศึกษา 

 อย่างไรก็ตาม การจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอาจมีแนวทางแก้ไข

ปัญหาด้วยวิธีการอื่นๆ  ที่ผู้จัดท ายังมิได้กล่าวถึง ส าหรับการที่จะเลือกวิธีการใดเพื่อน ามาแก้ไขปัญหานี้น้ัน

ผลลัพธ์ที่ได้ คือการมีวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาด้านการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้

ถูกต้อง 

 ผลจากการจั ดท า คู่มื อการ เบิ กจ่ าย ค่า ใ ช้จ่ าย เดินทาง ไปราชการของบุ คลากร  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฉบับนี้ จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการปฏิบัติงาน

ประจ าจากงานด้านต่าง ๆ ที่ยังมีอีกมากมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก ราบรื่น ปราศจากอุปสรรคที่

จะขัดขวางความส าเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้จัดท ามีความยินดีเป็นอย่าง

ยิ่งหากคู่มือฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ หรือเป็นแนวทางในการ

จัดท าคู่มือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
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บรรณานุกรม 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ่ึกวิจัยหรอืดูงานของ 

 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2554.  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2549. 
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