คู่มือปฏิบัติงาน
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
งบเงินทุนคณะ

โดย

นางสาวปนัตตา แก้วเศษ

กลุ่มงานเงินทุน กองคลังและพัสดุ สานักงานอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คานา
กลุ่มงานเงินทุน เป็นหน่วยงานหนึ่งในกองคลังและพัสดุ สานักงานอิิกาบดด สถาดันดัณฑิต
พัฒนดบิหาบศาสตบ์ มหน้าท่ความบัดผิดชอดในกาบควดคุมกาบเดิกจ่ายงดเงินทุนคณะให้เป็นไปตาม
วัตถุปบะสงค์ และกบอดหลักเกณฑ์กาบเดิกจ่าย ภายใต้บะเดยดสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ ว่าด้วย
เงินทุนคณะ พ.ศ.2555 และท่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉดัด ท่2-5) ซึ่งมวัตถุปบะสงค์เพื่อส่งเสบิมและเผยแพบ่งาน
วิชากาบของคณะ, ปบัดปบุงอาคาบสถานท่, จัดหาเคบื่องมือเคบื่องใช้เพื่ออานวยความสะดวกในกาบเบยน
กาบสอนของอาจาบย์และกาบปฏิดัติงานของเจ้าหน้าท่ , เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิกาบดุคลากบในคณะ, เพื่อจ่าย
เป็ น ค่ า ตอดแทนให้ แ ก่ ดุ ค ลากบในคณะ และเพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น นอกเหนื อ จากน้ ต ามท่
คณะกบบมกาบเห็นสมควบ โดยได้บัดความเห็นชอดจากอิิกาบดด และสภาสถาดัน
เนื่องจาก กาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบจากงดเงินทุนคณะ ไม่ได้ มกาหนด
บายละเอยดไว้ในบะเดยดสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิห าบศาสตบ์ ว่าด้วยเงินทุนคณะ พ.ศ.2555 และท่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉดัดท่ 2-5) แต่มกาบกาหนดให้อนุโลมตามหลักเกณฑ์ของกบะทบวงกาบคลัง ด้วยเหตุน้ ผู้
เดินทางไปบาชกาบยังมความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในกาบเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบจากงด
เงินทุนคณะ จึงทาให้กาบเดิกจ่ายล่าช้า เกิดปัญหา ข้อทักท้วง และไม่เป็นไปในมาตบฐานเดยวกัน ซึ่งใน
กาบเดินทางไปบาชกาบ เพื่อปฏิดัติงานบาชกาบตามภาบกิจท่ได้บัดมอดหมาย ย่อมต้องมค่าใช้จ่ายต่างๆ
เกิดขึ้น ซึ่งผู้เดินทางไปบาชกาบควบทบาดถึงสิทิิท่ตนเองพึงได้บัด โดยยึดหลักท่ว่าค่าใช้จ่ายท่ สามาบถ
เดิกจ่ายนั้น ต้องมกฎหมาย บะเดยด ข้อดังคัดกาหนดไว้ให้ และกฎหมาย บะเดยด หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่
กาหนดไว้ มบายละเอยดท่ ต้องพิจ าบณา และมขั้นตอนปฏิดัติท่ห ลากหลาย บวมทั้งมกาบปบัดปบุ ง
เปล่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
ผู้จัดทาได้ตบะหนักถึงปัญหา ความยุ่งยากดัง กล่าว จึงได้จัดทาคู่มือ “กาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เดินทางไปบาชกาบ งดเงินทุนคณะ” เพื่อให้ผู้ปฏิดัติงานควดคุมงดปบะมาณและตบวจสอดกาบเดิกจ่ายใช้
เป็นแนวทางกาบตบวจสอดเอกสาบกาบเดิกจ่าย และเพื่อผู้มสิทิิได้ทบาดถึงสิทิิท่ตนเองพึงได้บัด บวมถึง
เพื่อให้ผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเดิกจ่ายเงินทุนคณะของคณะต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในกาบปฏิดัติ ให้สามาบถ
เดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย บะเดยด ข้อดังคัด และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉดัดน้ จะเป็นปบะโยชน์ต่อดุคลากบของสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ และ
ผู้เก่ยวข้องทุกท่าน
นางสาวปนัตตา แก้วเศษ
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
ิันวาคม 2561
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมา
งดปบะมาณเงิ น ทุ น คณะ/ส านัก สถาดั นดั ณฑิ ตพั ฒ นดบิ ห าบศาสตบ์ เป็น เงิ นนอก
งดปบะมาณ ซึ่งได้มาจากบายได้ของสถาดันท่ไม่ต้องนาส่งกบะทบวงกาบคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิิกาบ
งดปบะมาณ ดบิหาบจัดกาบโดยคณะกบบมกาบดบิหาบเงินทุนคณะของแต่ละคณะ ภายในวงเงินท่ได้บัด
อนุ มั ติจ ากสภาสถาดั น มกองคลั ง และพั ส ดุ บั ดผิ ด ชอดท าหน้ า ท่ค วดคุ ม ดู แลและเดิ กจ่ า ยเงิ น โดย
วัตถุปบะสงค์ท่ตั้งขึ้นในบะยะเบิ่มแบกตามมาตบา 16 แห่งพบะบาชดัญญัติสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบ
ศาสตบ์ พ.ศ.2509 คือเพื่อเผยแพบ่งานวิชากาบด้านต่าง ๆ และอยู่ภายใต้บะเดยดสถาดันดัณฑิตพัฒน
ดบิหาบศาสตบ์ว่าด้วยเงินทุนคณะ พ.ศ.2531 ลงวันท่ 9 กันยายน พ.ศ.2531 ต่อมาได้มกาบปบัดปบุง
แก้ไขบะเดยดสถาดันว่าด้วยเงินทุนคณะให้เหมาะสมสอดคล้องกัดสภาพกาบณ์ปัจจุดันยิ่งขึ้น จนมาถึง
บะเดยดสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ ว่าด้วยเงินทุนคณะ พ.ศ.2555 ลงวันท่ 26 กันยายน 2555,
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉดัดท่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันท่ 11 มนาคม 2558, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉดัดท่ 3) พ.ศ.2559
ลงวันท่ 12 เมษายน 2559, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉดัดท่ 4) พศ.2559 ลงวันท่ 14 ิันวาคม 2559 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉดัดท่ 5) พ.ศ.2561 ลงวันท่ 14 กุมภาพันิ์ 2561
ที่มาของเงินทุนคณะ
เป็นบายได้ของสถาดันท่ไม่ต้องนาส่งกบะทบวงกาบคลัง ได้แก่
1.
2.
3.
4.

เงินท่ได้บัดจัดสบบจากสถาดัน
เงินดบิจาคท่ผู้ดบิจาคบะดุให้คณะ
ผลปบะโยชน์ท่ได้บัดจากกาบดาเนินงานของคณะตามสัดส่วนท่ได้บัด
ดอกผลและบายได้อันเกิดจากเงินทุนคณะ

วัตถุประสงค์ และกรอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ดาเนินกาบภายใต้บะเดยดสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ ว่าด้วยเงินทุนคณะ พ.ศ.
2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ดังน้
1. ส่งเสบิมและเผยแพบ่งานวิชากาบของคณะ
2. ปบัดปบุงอาคาบสถานท่ จัดหาเคบื่องมือเคบื่องใช้เพื่ออานวยความสะดวกในกาบ
เบยนกาบสอนของอาจาบย์ และกาบปฏิดัติงานของเจ้าหน้าท่
3. เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิกาบดุคลากบในคณะ
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอดแทนให้แก่ดุคลากบในคณะ
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ทั้งน้ วัตถุปบะสงค์กาบเดิกจ่ายเงินทุนคณะท่เก่ยวข้องกัดกาบเบยนกาบสอน กาบดบิกาบ
วิชากาบ และค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากท่กาหนดไว้ “ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี และสภาสถาบัน ” สาหบัดบายละเอยดหลักเกณฑ์ห บืออั ตบากาบ
เดิ ก จ่ า ยเงิ น ทุ น คณะของแต่ ล ะคณะ ให้ เ ป็ น ไปตามปบะกาศสถาดั น หบื อ หากกบณ มิ ไ ด้ ก าหนด
บายละเอยดไว้ “ให้อนุโลมตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง”
เนื่องจาก กาบเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบจากงดเงินทุนคณะ ไม่ได้ มกาหนด
บายละเอยดไว้ในบะเดยดสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ ว่าด้วยเงินทุนคณะ พ.ศ.2555 และแก้ไข
เพิ่มเติมดังกล่าว แต่มกาบกาหนดให้อนุโลมตามหลักเกณฑ์ของกบะทบวงกาบคลัง ด้วยเหตุน้ ผู้เดินทาง
ไปบาชกาบยังมความเข้าใจคลาดเคลื่อน ในกาบเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบจากงดเงินทุนคณะ
จึงทาให้กาบเดิกจ่ายล่าช้า เกิดปัญหา ข้อทักท้วง และไม่เป็นไปในมาตบฐานเดยวกัน ซึ่งในกาบเดินทาง
ไปบาชกาบ เพื่อปฏิดัติงานบาชกาบตามภาบกิจท่ได้บัดมอดหมาย ย่อมต้องมค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้น ซึ่งผู้
เดินทางไปบาชกาบและฝึกอดบมควบทบาดถึงสิทิิท่ตนเองพึงได้บัด โดยยึดหลักท่ว่าค่าใช้ จ่ายท่สามาบถ
เดิกจ่ายนั้น ต้องมกฎหมาย บะเดยด ข้อดังคัดกาหนดไว้ให้ และกฎหมาย บะเดยด หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่
กาหนดไว้ มบายละเอยดท่ ต้องพิจ าบณา และมขั้นตอนปฏิดัติท่ห ลากหลาย บวมทั้งมกาบปบัดปบุ ง
เปล่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดทาได้ตบะหนักถึงปัญหา ความยุ่งยากดังกล่าว จึงได้จัดทา
คู่มือ “กาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปบาชกาบ งดเงินทุนคณะ/สานัก” เพื่อให้ผู้ปฏิดัติงานควดคุม
งดปบะมาณและตบวจสอดกาบเดิกจ่ายใช้เป็นแนวทางกาบตบวจสอดเอกสาบกาบเดิกจ่าย และเพื่อผู้มสิทิิ
ได้ทบาดถึงสิทิิท่ตนเองพึงได้บัด บวมถึงเพื่อให้ผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเดิกจ่ายเงินทุนคณะของคณะต่างๆ ใช้
เป็นแนวทางในกาบปฏิดัติ ให้สามาบถเดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบได้อย่างถูกต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย บะเดยด ข้อดังคัด เป็นมาตบฐานเดยวกันในกาบปฏิดัติงาน และเพื่อเป็นเอกสาบอ้า งอิง
ศึกษาเบยนบู้ และเป็น เคบื่องมือในกาบนาไปสู่กาบปฏิดัติงานจบิงท่ผู้ เก่ยวข้องหบือผู้ท่ได้บัดมอดหมาย
สามาบถปฏิดัติงานได้

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทา
1. เพื่อเป็นเอกสาบอ้างอิง ศึกษาเบยนบู้ และเป็นเคบื่องมือในกาบนาไปสู่กาบปฏิดัติงานจบิงท่
ผู้เก่ยวข้องหบือผู้ท่ได้บัดมอดหมายงานสามาบถปฏิดัติงานได้
2. เพื่อให้ดุคลากบผู้ใช้สิทิิเดิกมคู่มือกาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบท่เป็น
มาตบฐานเดยวกันไว้ใช้ในกาบเดิกจ่าย
3. เพื่อเป็นพื้นฐานความบู้ของผู้ท่ปฏิดัติงานอยู่เดิมและผู้ท่ปฏิดัติงานใหม่
4. เพื่อปบะโยชน์ในกาบดบิหาบงานภายในหน่วยงาน
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ดุคลากบในหน่วยงาน และผู้ท่เก่ยวข้องหบือผู้ท่ได้บัดมอดหมายงาน ได้บัดความบู้ความ
เข้าใจ สามาบถนาไปปฏิดัติงานจบิงได้อย่างถูกต้องมปบะสิทิิภาพ
2. ดุ ค ลากบในหน่ ว ยงาน และผู้ ท่ เ ก่ ย วข้ อ งหบื อ ผู้ ท่ ไ ด้ บั ด มอดหมายงาน ม คู่ มื อ กาบ
เดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบท่เป็นมาตบฐานเดยวกัน
3. ดุคลากบในหน่วยงานท่ปฏิดัติงานอยู่เดิม ซึ่งอาจหลงลืมได้ทดทวนพื้นฐานความบู้ในกาบ
ปฏิดัติงานได้ถูกต้องแม่นยา และดุคลากบในหน่วยงานท่ปฏิดัติงานใหม่หบือดบบจุใหม่ ได้ศึกษาเบยนบู้เพื่อ
กาบปฏิดัติงานได้อย่างถูกต้อง
4. หากม กาบหมุ น เว ยน สั ด เปล่ ยนตั ว ดุ คลากบ หมุ น เว ยนหน้ าท่ กั น ปฏิดั ติ ง าน หบื อ ม
ดุคลากบนั้น ๆ มกาบลาคลอด ลาป่วย โอนย้ายไปมาบะหว่างหน่วยงานภายในสถาดันเดยวกัน สามาบถ
เบยนบู้ ทางานแทนกันได้ และงานไม่หยุดชะงัก เกิดปบะโยชน์ในหน่วยงานด้านกาบดบิหาบ

1.4 ขอบเขตของการจัดทา
คู่มือกาบเดิ กจ่ ายค่าใช้จ่ายเดิ นทางไปบาชกาบ เป็นฉดัดท่จัดทาขึ้นสาหบัดผู้ ปฏิดัติงาน
ควดคุมงดปบะมาณและตบวจสอดกาบเดิกจ่ายใช้เป็นแนวทางกาบตบวจสอดเอกสาบกาบเดิกจ่าย และเพื่อ
ผู้มสิทิิได้ทบาดถึงสิท ิิท่ตนเองพึงได้บัด บวมถึงเพื่อให้ ผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเดิกจ่ายเงินทุนคณะของ
สถาดันฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในกาบปฏิดัติ ซึ่งบองบัดกัดกฎหมาย และบะเดยดกบะทบวงกาบคลัง มติ
คณะบัฐมนตบ กฎหมายอื่นๆ ท่เก่ยวข้อง จนถึงวันท่ 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น

1.5 กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
 บะเดยดสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ ว่าด้วยเงินทุนคณะ พ.ศ.2555
และท่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉดัดท่2-5)
 พบะบาชกฤษฎกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปบาชกาบพ.ศ. 2526 และท่แก้ไขเพิ่มเติม
 พบะบาชกฤษฎกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปบาชกาบ (ฉดัดท่ 5) พ.ศ. 2534
 พบะบาชกฤษฎกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปบาชกาบ (ฉดัดท่ 7) พ.ศ. 2548
 บะเดยดกบะทบวงคลังว่าด้วยกาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ พ.ศ.2550
 พบะบาชกฤษฎกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปบาชกาบ (ฉดัดท่ 8) พ.ศ. 2553
 บะเดยดกบะทบวงคลังว่าด้วยกาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ (ฉดัดท่
2) พ.ศ. 2554
 พบะบาชกฤษฎกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปบาชกาบ (ฉดัดท่ 9) พ.ศ. 2560
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บทที่ 2
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.1 โครงสร้างการบริหารและอัตรากาลังของกองคลังและพัสดุ
กองคลังและพัสดุ สานักงานอิิกาบดด สถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ เป็นส่วน
บาชกาบสังกัดสานักงานอิิกาบดด จัดตั้งขึ้นโดยสภาสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ มฐานะเทยดเท่า
กอง เป็นส่วนบาชกาบภายในสานักงานอิิกาบดด มภาบกิจด้านกาบดบิหาบกาบเงิน กาบคลัง และกาบ
พัสดุของสถาดัน ภายใต้วิสัยทัศน์ พันิกิจ เป้าหมายด้านกาบเงิน กาบคลัง และกาบพัสดุ โดยม
โคบงสบ้างกาบดบิหาบและอัตบากาลัง ดังต่อไปน้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กลุ่มงานกาบเงิน (Finance Section)
กลุ่มงานเงินบายได้ (Revenue Section)
กลุ่มงานดบิหาบและิุบกาบ (Administrative and General Affairs Section)
กลุ่มงานเงินงดปบะมาณ (Budget Section)
กลุ่มงานเงินทุน (Fund Section)
กลุ่มงานพัสดุ (Procurement Section)
กลุ่มงานดัญช (Accounting Section)

วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นจัดกาบกาบคลัง ด้วยหลักิบบมาภิดาล สนองตอดภาบกิจของสถาดัน”
พันธกิจ
1. เป็นหน่วยงานกลางในกาบดบิหาบกาบคลังของสถาดัน
2. ดบิกาบและอานวยความสะดวกในด้านกาบคลัง ได้แก่ อาจาบย์ นักศึกษาและ
ผู้มส่วนเก่ยวข้อง
3. นาเสนอข้อมูลด้านกาบคลัง เพื่อเป็นข้อมูลในกาบตัดสินใจของผู้ดบิหาบ
เป้าหมาย
1. มุ่งเน้นกาบดบิกาบด้านกาบคลัง ด้วยหลักิบบมาภิดาล
2. ดบิหาบ ติดตาม ปบะเมินผลกาบดาเนินกาบด้านกาบคลังมุ่งสู่ปบะสิทิิภาพและ
ปบะสิทิิผล
3. ดาเนินกาบด้านกาบคลัง เพื่อดบบลุเป้าหมายด้วยความคุ้มค่า โปบ่งใส ตบวจสอดได้

-5กองคลังและพัสดุ มหน้าท่บัดผิดชอดทบัพยากบทางกาบดบิหาบท่สาคัญ 2 ปัจจัย คือ เงิน
และพัสดุ อุปกบณ์ บะดดงานคลังในปัจจุดันมกาบดบิหาบงานเป็นแดดบวมศูนย์ไว้ท่ส่วนกลาง นอกจากน้
บัดผิดชอดในกาบดบิหาบงานงดปบะมาณ กาบเงิน กาบดัญช กาบพัสดุ และทบัพย์สินของทุกหน่วยงานใน
สังกัดสถาดัน บัดผิดชอดวางแผนทางกาบเงิน ดบิหาบควดคุม ติดตามกาบใช้จ่าย เพื่อสนองตอดทิศทางใน
กาบดาเนิ นงานของสถาดั นทั้งในบะยะสั้ นและบะยะยาว เพื่อให้ดาเนินงานดบบลุ วัตถุปบะสงค์อย่างม
ปบะสิทิิภาพ (www.finance.nida.ac.th)
2.1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกองคลังและพัสดุ ปัจจุดันม 7 กลุ่มงาน ดังน้

แผนภูมิที่ 2.1 โคบงสบ้างกาบแด่งส่วนบาชกาบ กองคลังและพัสดุ

2.1.2 โครงสร้างอัตรากาลังกองคลังและพัสดุ สานักงานอธิการบดี
กองคลั งและพัส ดุ ส านั กงานอิิกาบดด สถาดันดัณฑิตพัฒ นดบิห าบศาสตบ์ มโคบงสบ้าง
อัตบากาลัง จานวน 39 อัตบา โดยมผู้อานวยกาบกองคลังและพัสดุ จานวน 1 อัตบา มหน้าท่กากัด ดูแล
และบัดผิดชอดงานในกองคลังและพัสดุ มทั้งหมด 7 กลุ่มงาน ดังน้
กลุ่มงานพัสดุ ปบะกอดด้วยเจ้าหน้าท่ 6 อัตบา คือ นักวิชากาบพัสดุชานาญกาบ 3 อัตบา,
นักวิชากาบพัสดุปฏิดัติกาบ 3 อัตบา
กลุ่มงานการเงิน ปบะกอดด้วยเจ้าหน้าท่ 8 อัตบา คือ นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญกาบ
พิเศษ 1 อัตบา, นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญกาบ 1 อัตบา, นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ 4 อัตบา
, ผู้ปฏิดัติงานดบิหาบชานาญงาน 1 อัตบา และผู้ปฏิดัติงานดบิหาบปฏิดัติงาน 1 อัตบา

-6กลุ่มงานบัญชี ปบะกอดด้วยเจ้าหน้าท่ 6 อัตบา คือ นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญกาบ 1
อัตบา, นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ 4 อัตบา และผู้ปฏิดัติงานดบิหาบชานาญงาน 1 อัตบา
กลุ่มงานเงินงบประมาณ ปบะกอดด้วยเจ้าหน้าท่ 5 อัตบา คือ นักวิชากาบเงินและดัญช
ชานาญกาบ 2 อัตบา, นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ 3 อัตบา ผู้ปฏิดัติงานดบิหาบชานาญงาน 1 อัตบา
กลุ่มงานเงินรายได้ ปบะกอดด้วยเจ้าหน้าท่ 6 อัตบา คือ นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญ
กาบ 2 อัตบา, นักวิชากาบเงินและดัญช ปฏิดัติกาบ 1 อัตบา, ผู้ปฏิดัติงานดบิหาบชานาญงาน 1 อั ตบา,
ผู้ปฏิดัติงานดบิหาบปฏิดัติงาน 1 อัตบา และเจ้าหน้าท่ดบิหาบงานทั่วไปปฏิดัติกาบ 1 อัตบา
กลุ่มงานเงินทุน ปบะกอดด้วยเจ้าหน้าท่ 3 อัตบา คือ นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
3 อัตบา
กลุ่มงานบริหารและธุรการ ปบะกอดด้วยเจ้าหน้าท่ 4 อัตบา คือ เจ้าหน้าท่ดบิหาบงานทั่วไป
ชานาญกาบ 1 อัตบา เจ้าหน้าท่ดบิหาบงานทั่วไปปฏิดัติกาบ 1 อัตบา และพนักงานสถานท่ 2 อัตบา
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กองคลังและพัสดุ สานักงานอธิการบดี
นางสาวอุรสา แสงแก้ว (26)
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
(ผู้อานวยการกองคลังและพัสดุ)

กลุ่มงานการเงิน (8 คน)

กลุ่มงานบัญชี (6 คน)

1. นางวบบณา ชมเชย (456)
1. นางนิตยา พะวงษ์ (351)
นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญกาบพิเศษ นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญกาบ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
(บักษากาบในตาแหน่งหัวหน้ากลุ่มงาน)
2. น.ส.ยุพา ตันสุวบบณ์ (352)
2. นางขวัญศุล เชยชิด (34)
ผู้ปฏิดัติงานดบิหาบชานาญงาน
นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญกาบ
3. น.ส.มาบยาท ซิมเจบิญ
3. น.ส.จินตนา พงษ์ก่
(พนักงานสถาดัน) (100224)
(พนักงานสถาดัน) (100073)
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
4. น.ส.นบมน นาคสุบย์
4. น.ส.วบย์กบ วบบณวิกบณ์
(พนักงานสถาดัน) (100226)
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
(พนักงานสถาดัน) (100222)
5. น.ส.กมลวบบณ เพ็ชบจูด
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
(พนักงานสถาดัน) (100397)
5. น.ส.บัศมุกดา อินเจบิญ
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
(พนักงานสถาดัน) (100343)
6. น.ส.ญาณิศา อินทบ
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
(พนักงานสถาดัน) (100093)
6. น.ส.เคบือวัลย์ อันงาม
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
(พนักงานสถาดัน) (100429)
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
7. น.ส.ศิบิวบบณ วุ่นจินา
(พนักงานสถาดัน) (100121)
ผู้ปฏิดัติงานดบิหาบชานาญงาน
8. น.ส.สุนิสา นาสันเทยะ
(พนักงานสถาดัน) (100122)
ผู้ปฏิดัติงานดบิหาบปฏิดัติงาน

กลุ่มงานเงินงบประมาณ (6 คน)

กลุ่มงานเงินรายได้ (6 คน)

1. น.ส.กมลบัตน์ สายนาค
(พนักงานสถาดัน) (100012)
นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญกาบ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
2. นางบัตนาภบณ์ เสถยบนวพัฒน (28)
นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญกาบ
3. นางวาบุณ วงษ์เพ็ง (30)
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
4. นายชานนทบ์ ปักษ
(พนักงานสถาดัน) (100225)
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
5. นายนบาิิป กบะจ่าง
(พนักงานสถาดัน) (100428)
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
6. นางวบนุช ศิลาฤทิิ์
(พนักงานสถาดัน) (100123)
ผู้ปฏิดัติงานดบิหาบชานาญงาน

1. นางพนาบัตน์ แสงแก้ว (32)
นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญกาบ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
2. น.ส.สุนันท์ ปานเนตบแก้ว
(พนักงานสถาดัน) (100094)
นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญกาบ
3. น.ส.จินดา ตั้งวิเศษกุล
(พนักงานสถาดัน) (100358)
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
4. น.ส.สุชัญญ์ญา โพิิ์ลังกา
(พนักงานสถาดัน) (100124)
ผู้ปฏิดัติงานดบิหาบชานาญงาน
5. น.ส.พุทิชาติ อากาศภา
(พนักงานสถาดัน) (100074)
ผู้ปฏิดัติงานดบิหาบปฏิดัติกาบ
6. นางเยาวลักษณ์ แสงแก้ว
(พนักงานสถาดัน) (100223)
เจ้าหน้าท่ดบิหาบงานทั่วไปปฏิดัติกาบ

กลุ่มงานเงินทุน (4 คน)
1. - ว่าง นักวิชากาบเงินและดัญชชานาญกาบ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
2. น.ส.ปนัตตา แก้วเศษ
(พนักงานสถาดัน) (100046)
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
3. น.ส.เดญจาภา มาตบหมาย
(พนักงานสถาดัน) (100227)
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ
4. น.ส.ภาณุภบณ์ ทบัพยากบ
(พนักงานสถาดัน) (100403)
นักวิชากาบเงินและดัญชปฏิดัติกาบ

แผนภูมิที่ 2.2 โคบงสบ้างอัตบากาลัง กองคลังและพัสดุ

-

กลุ่มงานพัสดุ (6 คน)

กลุ่มงานบริหารและธุรการ (4 คน)

1. นางวาทิน ดุญญา (39)
นักวิชากาบพัสดุชานาญกาบ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
2. นางสุนทบ ทองหล่อ (44)
นักวิชากาบพัสดุชานาญกาบ
3. นางกาญจนา พุ่มพวง (36)
นักวิชากาบพัสดุชานาญกาบ
4. นางปบยาภบณ์ คบุฑใจแผ้ว
(พนักงานสถาดัน) (100095)
นักวิชากาบพัสดุปฏิดัติกาบ
5. นายส่งศักดิ์ โสภาพ
(พนักงานสถาดัน) (100146)
นักวิชากาบพัสดุปฏิดัติกาบ
6. น.ส.ชนาภัทบ ดุญเกิด
(พนักงานสถาดัน) (100282)
นักวิชากาบพัสดุปฏิดัติกาบ

1. น.ส.นงคบาญ โสมาดุตบ (369)
เจ้าหน้าท่ดบิหาบงานทั่วไปชานาญกาบ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)
2. น.ส.ภัทบลดา วบพันิ์
(พนักงานสถาดัน) (100189)
เจ้าหน้าท่ดบิหาบงานทั่วไปปฏิดัติกาบ
3. นางศวิตา เสบิมทา
(ลูกจ้างชั่วคบาว) (400073)
พนักงานสถานท่
4. น.ส.วิจิตบ ขอสุข
(ลูกจ้างชั่วคบาว) (400038)
พนักงานสถานท่

สรุป อัตรากาลังกองคลังและพัสดุ จานวน 41 อัตรา
ข้าบาชกาบ
13 อัตบา
พนักงานสถาดัน
26 อัตบา
ลูกจ้างชั่วคบาว
2 อัตบา

1. น.ส.ปนัต*ตาข้อแก้มูวลเศษ
หมายเหตุ
ณ วันท่ 1 ตุลาคม 2561
(พนักงานสถาดัน) (100046)
นักวิชากาบเงินและดัญช
ปฏิดัติกาบ

-82.1.3 โครงสร้างอัตรากาลัง กลุ่มงานเงินทุน กองคลังและพัสดุ

แผนภูมิที่ 2.3 โคบงสบ้างอัตบากาลัง และลักษณะงานท่ปฏิดตั ิกลุ่มงานเงินทุน กองคลังและพัสดุ

2.2 ขอบข่ายภาระงานของกองคลังและพัสดุ
กองคลั งและพัส ดุ เป็ นหน่ว ยงานกลางของสถาดันบัดผิ ด ชอดกาบดบิ ห าบกาบเงิ น
กาบคลังและพัสดุทั้งหมดของสถาดัน โดยมขอดข่ายภาบะงานของแต่ละกลุ่มงาน ดังต่อไปน้
1. กลุ่มงานกาบเงิน
2. กลุ่มงานดัญช
3. กลุ่มงานเงินงดปบะมาณ

มหน้าท่ความบัดผิดชอดในกาบบัด-จ่ายเงิน และดูแล
ดบิหาบจัดกาบด้านกาบเงินของสถาดัน
มหน้าท่ความบัดผิดชอดในกาบจัดทาดัญช งดเดือน
บวมทั้งกาบบายงานทางกาบเงินของสถาดัน
มหน้าท่ความบัดผิดชอด ควดคุมกาบเดิกจ่ายเงิน
งดปบะมาณแผ่นดิน กาบเดิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
ปบะจา วางฎกาในบะดดGFMIS

-94. กลุ่มงานเงินบายได้

มหน้าท่ความบัดผิดชอดควดคุมกาบเดิกจ่ายงดปบะมาณ
เงินบายได้ เงินภาคพิเศษ และเงินหลักสูตบนานาชาติ
5. กลุ่มงานเงินทุน
มหน้าท่ความบัดผิดชอดควดคุมกาบเดิกจ่ายเงินทุนคณะ/
สานัก กองทุนต่าง ๆ ของสถาดัน
6. กลุ่มงานพัสดุ
ม หน้ า ท่ ค วามบั ด ผิ ด ชอดดบิ ห าบกาบจั ด หาพั ส ดุ ข อง
สถาดั น กาบจั ด ท าสั ญ ญา กาบจั ด ท าทะเด ยนพั ส ดุ
กาบจาหน่ายพัสดุ กาบดู แลทบัพย์สินและผลปบะโยชน์
ของสถาดัน บวมถึงกาบจัดทาบายงานท่เก่ยวกัดด้านพัสดุ
7. กลุ่มงานดบิหาบและิุบกาบ มหน้าท่ความบัดผิดชอดเก่ยวกัดกาบบัด-ส่งหนังสือ
จดหมายบาชกาบทั้งภายในและภายนอกสถาดัน

2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง
กลุ่มงานเงินทุน มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังน้
1. ดบิหาบงดปบะมาณบายจ่ายและควดคุมกาบเดิกจ่ายเงินทุนคณะ/สานัก
2. ดบิหาบงดปบะมาณบายจ่ายและควดคุมกาบเดิกจ่ายเงินกองทุนต่างๆ/ศูนย์/
โคบงกาบ
3. ควดคุมดูแลกาบเดิกจ่ายเงินยืมทดบองเงินทุนคณะ/เงินกองทุน
4. งานอื่นๆท่เก่ยวข้องและได้บัดมอดหมายจากผู้ดังคัดดัญชา

2.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2.4.1 ด้านการปฏิบัติการ
ปฏิดัติงานในฐานะผู้ปฏิดัติงานท่มปบะสดกาบณ์ทางวิชาชพกาบเงินและดัญช ด้านกาบ
ตบวจสอด กาบควดคุมงดปบะมาณบายจ่าย สามาบถแก้ไข ควดคุมสถานกาบณ์เฉพาะหน้าได้โดยใช้
ความบู้ความสามาบถ และความชานาญในเนื้องานท่ปฏิดัติปบะจา โดยมหน้าท่ความบัดผิดชอดดังน้

- 10 -

1. บริหารงบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนคณะ/สานัก
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
- ดาเนินกาบดันทึกจัดสบบงดปบะมาณปบะจาปี/เพิ่มเติมบะหว่า งปี ในบะดด MIS
ตบวจสอดกาบจั ด สบบงดปบะมาณบายจ่ า ยปบะจ าปี บวมถึ ง งดปบะมาณเพิ่ ม เติ ม บะหว่ า งปี พบ้ อ ม
ตบวจทานความถูกต้องของจานวนตัวเลข ปบะเภทหมวดบายจ่าย เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของงดปบะมาณ
สามาบถเดิกจ่ายงดปบะมาณได้อย่างถูกต้อง ตามหมวดบายจ่ายตั้งแต่เบิ่ มปีงดปบะมาณ หบือทันภายใน
กาหนดเวลา
- ตบวจสอดความถูกต้อง คบดถ้ว นของเอกสาบหลักฐานกาบเดิกจ่าย ให้ เป็นไป
ตามกฎบะเดยด ปบะกาศ หบือคาสั่ง ฯลฯ ท่ดังคัดใช้อยู่
- สอดทานบายกาบและจานวนเงินท่ขอเดิกจ่าย ก่อนทากาบดันทึกขออนุมัติ
เดิกจ่ายในบะดด MIS
- ดันทึกอนุมัติจ่ายงดปบะมาณในบะดด MIS
- ลงทะเดยนคุมยอดบายจ่ายในทะเดยนคุม (Excel)
- ส่งเอกสาบให้งานกาบเงินเพื่อทากาบเดิกจ่ายเงิน/หักล้างเงินยืมทดบอง (ถ้าม)
- ดาเนินกาบดันทึกบายกาบโอน/เปล่ยนแปลงงดปบะมาณ และกาบขยายเวลากันเงิน
เดิกเหลื่อมปีของงดปบะมาณเงินทุน/กองทุนในบะดด MIS
- ตบวจสอดและควดคุมกาบขออนุมัติโอนเปล่ยนแปลง และกาบขยายเวลากันเงินเดิก
เหลื่อมปีของงดปบะมาณเงินทุน/กองทุนท่ได้บัดมอดหมาย เสนอขออนุมัติต่อท่านอิิกาบดด เพื่อให้
หน่ว ยงานเจ้ าของงดปบะมาณสามาบถดบิห าบจัดกาบงดปบะมาณได้ตามแผนดาเนินงาน หบือดบบลุ
วัตถุปบะสงค์ของหน่วยงาน
2. บริหารงบประมาณรายจ่ายและควบคุมการเบิกจ่ายเงินกองทุนต่างๆ/ศูนย์/โครงการ
2.1 งานกองทุนที่เข้าระบบ MIS
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
- ดาเนินกาบดันทึกจัดสบบงดปบะมาณปบะจาปี/เพิ่มเติมบะหว่างปี ในบะดด MIS
ตบวจสอดกาบจัดสบบงดปบะมาณบายจ่ายปบะจาปี บวมถึงงดปบะมาณเพิ่มเติมบะหว่างปี พบ้อม
ตบวจทานความถูกต้องของจานวนตัวเลข ปบะเภทหมวดบายจ่าย เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของงดปบะมาณ
สามาบถเดิกจ่ายงดปบะมาณได้อย่างถูกต้อง ตามหมวดบายจ่ายตั้งแต่เบิ่มปีงดปบะมาณ หบือทันภายใน
กาหนดเวลา
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ตามกฎบะเดยด ปบะกาศ หบือคาสั่ง ฯลฯ ท่ดังคัดใช้อยู่
- สอดทานบายกาบและจานวนเงินท่ขอเดิกจ่าย ก่อนทากาบดันทึกขออนุมัติ
เดิกจ่ายในบะดด MIS
- ดันทึกอนุมัติจ่ายงดปบะมาณในบะดด MIS
- ลงทะเดยนคุมยอดบายจ่ายในทะเดยนคุม (Excel)
- นาเสนอผู้มอานาจลงนามอนุมัติเดิกจ่าย
- ส่งเอกสาบให้งานกาบเงินเพื่อทากาบเดิกจ่ายเงิน/หักล้างเงินยืมทดบอง (ถ้าม)
- ดาเนินกาบดันทึกบายกาบโอน/เปล่ยนแปลงงดปบะมาณ และกาบขยายเวลากันเงิน
เดิกเหลื่อมปีของงดปบะมาณเงินทุน/กองทุนในบะดด MIS
- ตบวจสอดและควดคุมกาบขออนุมัติโอนเปล่ยนแปลง และกาบขยายเวลากันเงินเดิก
เหลื่อมปีของงดปบะมาณเงินทุน/กองทุนท่ได้บัดมอดหมาย เสนอขออนุมัติต่อท่านอิิกาบดด เพื่อให้
หน่ว ยงานเจ้ าของงดปบะมาณสามาบถดบิห าบจัดกาบงดปบะมาณได้ตามแผนดาเนินงาน หบือดบบลุ
วัตถุปบะสงค์ของหน่วยงาน
2.2 งานกองทุนที่ไม่เข้าระบบ MIS
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
- ดันทึกเสนอผู้มอานาจอนุมัติงดปบะมาณ/โคบงกาบ/ตัวดุคคล
- ตบวจสอดความถูกต้อง คบดถ้วนของเอกสาบหลักฐานกาบเดิกจ่าย ให้เป็นไปตาม
กฎบะเดยด ปบะกาศ หบือคาสั่ง ฯลฯ ท่ดังคัดใช้อยู่
- สอดทานงดปบะมาณคงเหลือของกองทุน
- ลงทะเดยนคุมยอดบายจ่ายในทะเดยนคุม (Excel)
- นาเสนอผู้มอานาจลงนามอนุมัติเดิกจ่าย
- ส่งเอกสาบให้งานกาบเงินเพื่อทากาบเดิกจ่ายเงิน/หักล้างเงินยืมทดบอง (ถ้าม)
3. ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายเงินยืมทดรองเงินทุนคณะ/สานัก และเงินกองทุน
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
- ตบวจสอดความถูกต้อง คบดถ้วนของเอกสาบหลักฐานกาบยืมทดบอง ให้
เป็นไปตามกฎบะเดยด ปบะกาศ หบือคาสั่ง ฯลฯ ท่ดังคัดใช้อยู่
- ดันทึกบายกาบยืมเงินในบะดด MIS และทะเดยนคุมเงินยืมทดบอง (Excel)
- นาเสนอผู้มอานาจลงนามอนุมัติเงินยืมทดบอง
- ลงดันทึกหักล้างเงินยืมเมื่อได้บัดใดสาคัญหบือเงินสดคงเหลือในบะดด MIS
และในทะเดยนคุมเงินยืมทดบอง (Excel)
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- ติดตามลูกหน้เงินยืมท่คบดกาหนดส่งคืน หบือเลยกาหนดเวลานานเกินควบ
- จัดทาบายงานลูกหน้เงินยืมทดบองทุกสิ้นเดือน
4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4.1 จัดทาบายงานแสดงฐานะกาบเงินงดเงินทุน และกองทุนปบะจาเดือน/ปบะจาปี
ข้อมูลเชิงวิเคบาะห์
บายงานวิเคบาะห์เปบยดเทยด เพื่อเป็นข้อมูลปบะกอดในกาบปบะชุม ตามท่
หน่วยงานผู้บัดผิดชอด หบือผู้ดบิหาบสถาดันต้องกาบใช้ปบะกอดวาบะกาบปบะชุม หบือเป็นข้อมูลทาง
กาบเงินในกาบปบะชุมคณะกบบมกาบชุดต่างๆ ท่เก่ยวข้อง บวมถึงเป็นข้อมูลตัดสินใจเก่ยวกัดกาบดบิหาบ
งดปบะมาณของผู้ดบิหาบ
4.2 งานท่ได้บัดมอดหมายจากผู้ดังคัดดัญชา
- งานท่ได้บัดมอดหมายบะดัดปฏิดัติงานภายใน
- งานท่ได้บัดมอดหมายบะดัดนโยดาย สถาดัน/ภายนอกหน่วยงาน
4.3 งานติดต่อปบะสานงานกัดผู้บัดผิดชอดงานเดิกจ่ายภายในสถาดัน
4.4 งานติดต่อปบะสานงานกัดผู้บัดผิดชอดงานเดิกจ่ายภายนอกสถาดัน

2.4.2 ด้านการวางแผน
1. มกาบวางแผนกาบควดคุมงดปบะมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้บะเดยด
กฎเกณฑ์ ข้อดังคัดท่เก่ยวข้อง
2. มกาบวางแผนงานตามนโยดายของสถาดันและของกบมดัญชกลาง และสานักงาน
ตบวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เกิดปบะโยชน์สูงสุด
3. จัดลาดัดความสาคัญของงานให้สอดคล้องกัดกาบเดิกจ่ายเงิน
4. บ่วมวางแผนหบือบ่วมดาเนินกาบวางแผนกาบทางานตามแผนงานหบือโคบงกาบภายใน
กลุ่มงาน/หน่วยงาน และแผนกาบควดคุมกาบเดิกจ่ายเงินบะหว่างหน่วยงาน
5. บ่วมแก้ปัญหาในกาบปฏิดัติงานด้านกาบเดิกจ่าย ตบวจสอดและควดคุมงดปบะมาณ
เพื่อให้กาบดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทิิ์ท่กาหนด
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2.4.3 ด้านการประสานงาน
1. ให้ข้อคิดเห็นหบือคาแนะนาเดื้องต้นเก่ยวกัดกาบขอเดิกจ่ายงดปบะมาณแก่สมาชิกใน
กลุ่มงาน ทมงาน หบือดุคคล หบือหน่วยงานท่เก่ยวข้อง เพื่อสบ้างความเข้าใจและความบ่วมมือในกาบ
ดาเนินงานตามท่ได้บัดมอดหมาย
2. ปบะสานกาบทางานบ่วมกันโดยมดทดาทในกาบให้ความเห็นและคาแนะนาเดื้องต้น
เก่ยวกัดกาบขอเดิกจ่ายงดปบะมาณแก่สมาชิกในกลุ่มงาน ทมงาน หบือหน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดความ
บ่วมมือและผลสัมฤทิิ์ตามท่กาหนด
3. ตอดข้อซักถามเก่ยวกัดกาบควดคุมและเดิกจ่ายงดปบะมาณแก่ดุคคลภายนอกท่สนใจ

2.4.4 ด้านการบริการ
1. ให้คาปบึกษา/แนะนากาบดันทึกข้อมูลในบะดด MIS แก่เจ้าหน้าท่ภายในสถาดัน
2. ให้คาปบึกษา/แนะนา เก่ยวกัดกาบเดิกจ่ายเงินงดปบะมาณ
3. ให้คาปบึกษา/แนะนา เก่ยวกัดบะเดยดกาบเดิกจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าท่ภายในสถาดัน
4. ให้คาปบึกษา/แนะนา ตอดปัญหา และช้แจง ในเบื่องเก่ยวกัดงานกาบเดิกจ่ายเงิน
งดปบะมาณ ในบะดัดท่ซัดซ้อน แก่สมาชิกในกลุ่มงาน ทมงาน หบือดุคคล หบือหน่วยงานท่เก่ยวข้อง
5. จัดทาฐานข้อมูลหบือบะดดสาบสนเทศท่เก่ยวกัดงานเดิกจ่ายเงินงดปบะมาณ เพื่อให้
สอดคล้องและสนัดสนุนภาบกิจของหน่วยงานและใช้ปบะกอดกาบพิจาบณากาหนดนโยดายแผนงาน
หลักเกณฑ์ มาตบกาบต่างๆ
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน
3.1 หลักเกณฑ์การปฏิบัตงิ าน
3.1.1 หลักเกณฑ์การบริหารงบประมาณเงินทุน
กลุ่มงานเงินทุน กองคลังและพัสดุ สถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ มหน้าท่ความ
บัดผิดชอดหลัก ในกาบควดคุมดูแลกาบเดิกจ่ายเงินงดปบะมาณเงินทุนคณะ ให้เป็นไปตามวัตถุปบะสงค์
ภายใต้บะเดยดสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ ว่าด้วยเงินทุนคณะ และปบะกาศหลักเกณฑ์กาบเดิก
จ่ายเงิน กฎ ข้อดังคัด ของคณะ บวมถึงบะเดยดกบะทบวงกาบคลังท่เก่ยวข้อง
“งดปบะมาณเงินทุนคณะ สถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ ” เป็นเงินนอกงดปบะมาณ
ปบะเภทเงินทุนหมุนเวยน โดยมวัตถุปบะสงค์และกบอดหลักเกณฑ์กาบเดิกจ่ายกาหนดไว้ชัดเจนภายใต้
บะเดยดสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ ว่าด้วยเงินทุนคณะ พ.ศ.2555 และท่แก้ไขเพิ่มเติม
“คณะ” หมายถึง คณะ สานัก และให้หมายความบวมถึงหน่วยงานท่เบยกชื่ออย่างอื่น
ซึ่งมฐานะเทยดเท่าในสังกัดสถาดันดันฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์
“ดุคลากบในคณะ” ปบะกอดด้วย
“อาจาบย์” หมายถึง ดุคลากบสายวิชากาบ ข้าบาชกาบ พนักงานสถาดัน บวมถึง
อาจาบย์สัญญาจ้างจากเงินนอกงดปบะมาณสังกัดคณะ
“อาจาบย์พิเศษ” หมายถึง ดุคคลซึ่งคณะได้เชิญมาสอนตามหลักสูตบของคณะ
“เจ้าหน้าท่” หมายถึง ดุคลากบสายสนัดสนุน ทั้งข้าบาชกาบ พนักงานสถาดัน
ลูกจ้างปบะจา ลูกจ้างเงินทุนคณะ และลูกจ้างภาคพิเศษคณะ
วัตถุประสงค์ และกรอบหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ดาเนินกาบภายใต้บะเดยดสถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ ว่าด้วยเงินทุนคณะ พ.ศ.
2555 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉดัดท่ 2-5) ดังน้
1. ส่งเสบิมและเผยแพบ่งานวิชากาบของคณะ
2. ปบัดปบุงอาคาบสถานท่ จัดหาเคบื่องมือเคบื่องใช้เพื่ออานวยความสะดวกในกาบ
เบยนกาบสอนของอาจาบย์ และกาบปฏิดัติงานของเจ้าหน้าท่
3. เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิกาบดุคลากบในคณะ
4. เพื่อจ่ายเป็นค่าตอดแทนให้แก่ดุคลากบในคณะ

- 15 ทั้งน้ วัตถุปบะสงค์กาบเดิกจ่ายเงินทุนคณะท่เก่ยวข้องกัดกาบเบยนกาบสอน กาบดบิกาบ
วิชากาบ และค่าใช้จ่ายอื่น นอกเหนือจากท่กาหนดไว้ “ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดย
ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี และสภาสถาบัน ” สาหบัดบายละเอยดหลักเกณฑ์หบืออัตบากาบ
เดิ ก จ่ า ยเงิ น ทุ น คณะของแต่ ล ะคณะ ให้ เ ป็ น ไปตามปบะกาศสถาดั น หบื อ หากกบณ มิ ไ ด้ ก าหนด
บายละเอยดไว้ “ให้อนุโลมตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง”
3.1.2 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการเบิกจ่ายเงิน
กบมดัญชกลาง (2557) ได้กาหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปในกาบเดิกจ่ายเงินไว้ว่า ก่อนท่ส่วน
บาชกาบผู้ใช้งดปบะมาณจะดาเนินกาบขอเดิกเงินจากคลังเพื่อนาไปใช้จ่ายในกาบดาเนินกิจกบบมของส่วน
บาชกาบแห่งนั้น ส่วนบาชกาบผู้ขอใช้งดปบะมาณมหน้าท่ท่จะต้องดาเนินกาบตบวจสอดเก่ยวกัดกาบเงิ น
และกาบงดปบะมาณ ดังน้
1. วงเงินงดปบะมาณและเงินปบะจางวดท่ได้บัดอนุมัติตามแผนงานของแต่ละงานหบือ
โคบงกาบเพื่อมิให้มกาบใช้จ่ายเงินเกินวงเงินท่ได้บัดอนุมัติและให้เป็นไปตามแผนงาน
2. ดาเนินกาบจัดหาหบือก่อหน้ผูกพัน บวมถึงตบวจสอดเอกสาบตามข้อผูกพันท่จะต้อง
จ่ายเงินให้กัดผู้มสิทิิ์ ให้เป็นไปตามท่กฎหมาย บะเดยด ข้อดังคัดท่เก่ยวกัดกาบเงิน ซึ่งได้มกาบอนุญาต
ให้ส่วนบาชกาบผู้ใช้งดปบะมาณเดิกจ่ายเงินได้ ถ้าหากบายกาบในหมวดบายจ่ายใดท่ยังไม่มกฎหมาย
บะเดยด ข้อดังคัด เก่ยวกัดกาบเงินอนุญาตให้ส่วนบาชกาบผู้ใช้งดปบะมาณเดิกจ่ายเงินจากทางบาชกาบ
ได้ แต่ส่วนบาชกาบผู้ใช้งดปบะมาณมความจาเป็นท่จะต้องเดิกจ่ายเงินบายกาบดังกล่าวเพื่อนาไปใช้จ่ายก็
จะต้องได้บัดอนุญาตจากกบะทบวงกาบคลังก่อน
3. บายจ่ายตามงดปบะมาณบายจ่ายบายกาบใด จะเดิกจ่ายในปบะเภทงดบายจ่ายใด ให้
เป็นไปตามหลักกาบจาแนกปบะเภทบายจ่ายตามงดปบะมาณท่สานักงดปบะมาณกาหนด
4. กาบขอเดิกเงินทุกกบณให้บะดุวัตถุปบะสงค์ท่จะนาเงินนั้นไปจ่าย และห้ามมิให้ขอ
เดิกเงินจนกว่าจะถึงกาหนด หบือใกล้จะถึงกาหนดจ่ายเงิน ซึ่งเงินท่ขอเดิกจากคลังเพื่อกาบใด ให้นาไป
จ่ายได้เฉพาะเพื่อกาบนั้นเท่านั้น จะนาไปจ่ายเพื่อกาบอื่นไม่ได้
5. ค่าใช้จ่ายท่เกิดขึ้นในปีงดปบะมาณใด ให้เดิกจากเงินงดปบะมาณของปีนั้นไปจ่าย
3.1.3 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กลุ่มงานเงินทุน กองคลังและพัสดุ สถาดันดัณฑิตพัฒนดบิหาบศาสตบ์ ควดคุมดูแลกาบ
เดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ งดเงินทุนคณะ/สานัก ภายใต้บะเดยดสถาดันดัณฑิตพัฒน
ดบิหาบศาสตบ์ ว่าด้วยเงินทุนคณะ ปบะกาศหลักเกณฑ์กาบเดิกจ่ายเงินของคณะ และพบะบาชกฤษฎกา
ค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ บวมถึงบะเดยดกบะทบวงกาบคลังว่าด้วยกาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบ
เดินทางไปบาชกาบ
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3.2 วิธกี ารปฏิบัติงาน
1. ตบวจสอดความถูกต้อง คบดถ้วนของเอกสาบหลักฐานกาบเดิกจ่าย ให้เป็นไป
ตามกฎบะเดยด ปบะกาศ หบือคาสั่ง ฯลฯ ท่ดังคัดใช้อยู่
2. สอดทานบายกาบและจานวนเงินท่ขอเดิกจ่าย ก่อนทากาบดันทึกขออนุมัติ
เดิกจ่ายในบะดด MIS
3. ดันทึกอนุมัติจ่ายงดปบะมาณในบะดด MIS
4. ส่งเอกสาบให้งานกาบเงินเพื่อทากาบเดิกจ่ายเงิน/หักล้างเงินยืมทดบอง (ถ้าม)

3.3 สิ่งที่ควรคานึงถึงในการปฏิบัติงาน
1. บะเด ยดสถาดั น ดั ณ ฑิ ต พั ฒ นดบิ ห าบศาสตบ์ ว่ า ด้ ว ยเงิ น ทุ น คณะ ปบะกาศ
หลักเกณฑ์กาบเดิกจ่ายเงินของคณะ และพบะบาชกฤษฎกาค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ บวมถึง
บะเดยดกบะทบวงกาบคลังว่าด้วยกาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ
2. จบบยาดบบณในกาบปฏิดัติงาน

3.4 แนวคิดในการปฏิบตั ิงาน
ดบ.ณบงค สัจพันโบจน (2538) ได้กล่าวไว้ว่า ความหมายของงดปบะมาณจะแตกตางกัน
ออกไปตามกาลเวลาและลักษณะกาบให ความหมายของนักวิชากาบแตละดาน ซึ่งมองงดปบะมาณแตละ
ดานไมเหมือนกัน เชน นักเศบษฐศาสตบมองงดปบะมาณในลักษณะของกาบใชทบัพยากบท่มอยูจากัดให
เกิ ด ปบะโยชนสู ง สุ ด นั ก ดบิ ห าบจะมองงงดปบะมาณในลั ก ษณะของกบะดวนกาบหบื อ กาบดบิ ห าบ
งดปบะมาณใหเกิดปบะสิทิิภาพสูง สุ ดโดยดบบลุ เปาหมายของแผนงานท่วางไว นักกาบเมืองจะมอง
งดปบะมาณในลักษณะของกาบมุ งใหบัฐสภาใช้ อานาจควดคุมกาบปฏิดัติงานของบัฐดาล ความหมาย
ดั้งเดิม งดปบะมาณ หบือ Budget ในความหมายภาษาอังกฤษแตเดิม หมายถึงกบะเปาหนังสือใดใหญท่
เสนนาดดคลังใชดบบจุเอกสาบตาง ๆ ท่แสดงถึงความตองกาบของปบะเทศ และทบัพยากบท่มอยู ในกาบ
แถลงตอบัฐสภา ตอมาความหมายของ Budget ก็ค่อยๆเปล่ยนจากตัวกบะเปาเปนเอกสาบตางๆ ท่ดบบจุ
ในกบะเปานั้น สบุปความหมายของงดปบะมาณ หมายถึง แผนเด็ดเสบ็จ ซึ่งแสดงออกในบูปตัวเงิน แสดง
โคบงกาบดาเนินงานทั้งหมดในบะยะหนึ่ง บวมถึงกาบกะปบะมาณกาบดบิหาบกิจกบบม โคบงกาบ และ
คาใชจาย ตลอดจนทบัพยากบท่จาเปนในกาบสนัดสนุน กาบดาเนินงานใหดบบลุตามแผนน้ยอมปบะกอด
ดวยกาบทางาน 3 ขั้นตอน คือ (1) กาบจัดเตบยม (2) กาบอนุมัติ และ (3) กาบดบิหาบงานควดคุม
งดปบะมาณ

- 17 ปิ ย พบบณ ข าเกิ ด (2555) ได้ ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด หลั ก กาบ และของกาบควดคุ ม
งดปบะมาณ ไว้ดังน้
แนวคิดของการควบคุมงบประมาณ
1. มุ่งเน้นแผนยุทิศาสตบ์(strategic – based budget) เพบาะงด เป็นเคบื่องมือ
ทาให้ยุทิศาสตบ์สัมฤทิิ์ผล บัฐกาหนดจะพัฒนาไปในทิศทางใด เงินจะตามไปในทิศทางนั้น (จากเดิม บัฐ
ก าหนดวงเงิ น ให้ ห น่ ว ยงานคิ ด แผนเอง มาเป็ น น ายุ ท ิศาสตบ์ ม าแปลงเป็ น แผน เพื่ อ จั ด สบบงดให้
สอดคล้อง)
2. มุ่งเน้นกาบคาดกาบณ์ล่วงหน้า (medium – term budget) ใน 3-5 ปีข้างหน้า
งดจะเป็นเท่าใด โดยปบะมาณกาบให้คบอดคลุมถึง เงินนอกงด และแผนเงินกู้ด้วย (ทั้งบายได้-บายจ่าย)
3. มุ่งเน้นผลงาน (performance – based budget) คานึงถึงสัมฤทิิ์ผลของงาน
(ผลผลิต และผลลัพิ์) เป็นหลัก จากแต่เดิมท่เน้น input หบือทบัพยากบท่ใช้ดาเนินงาน ไม่เน้นว่า เงิน
10 ดาท ใช้จ่ายอะไบ (หมดไม่หมด โยกข้ามหมวด?) แต่จะดอกว่า เงิน 10 ดาท ได้อะไบขึ้นมาด้าง
หัวหน้าส่วนบาชกาบต้องทาข้อตกลงกัดบัฐมนตบ (public service agreement , PSA) บัดปบะกัน
ผลงานแก่ปบะชาชน
หลักการควบคุมงบประมาณ
1. ปบะหยัด ต้องจ่ายเงินตามโคบงกาบอย่างคุ้มค่าไม่เกินจบิงไม่บั่วไหล
2. มปบะสิทิิภาพ
3. เสมอภาค มความชอดิบบมทั้งด้านบายได้-บายจ่าย
4. หลักดุลยภาพ ไม่จาเป็นต้องสมดุลกันทุกปีต้องดูความเหมาะสม
5. คาดกาบณ์ไกล ต้องคาดคะเนไว้ล่วงหน้า
6. หลั ก ปบะชาิิ ป ไตย ปบะชาชนต้ อ งบู้ เ พบาะเป็ น เงิ น ของปบะชาชน โดย
ผลปบะโยชน์ต้องตกกัดปบะชาชนส่วนใหญ่ของปบะเทศ
ประโยชน์ของการควบคุมงบประมาณ
1. กาบควดคุมช่วยให้ผลงานมมาตบฐาน ทาให้ปบะสิทิิภาพกาบทางานดขึ้น
2. กาบควดคุมช่วยในกาบป้องกันมิให้ทบัพยากบขององค์กาบต้องสูญเสยอันเนื่ องจาก
กาบถูกขโมย ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
3. กาบควดคุมช่วยให้ผู้ดบิหาบสามาบถใช้วิิมอดหมายงานได้มากขึ้น
4. กาบควดคุมช่วยให้องค์กาบสามาบถวัดปบะสิทิิภาพและผลกาบปฏิดัติงานของ
ผู้ปฏิดัติงานฝ่ายต่าง ๆ ได้
5. กาบควดคุมจะช่วยเป็นเคบื่องมือให้ผู้ดบิหาบบะดัดสูงสามาบถนาเอาแผนงานบะดัด
ดบิหาบเข้ามาเชื่อมโยงกัดกาบปฏิดัติต่าง ๆ ท่เกิดขึ้นจากบะดดงานในองค์กาบได้
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3.5 วิธกี ารให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
สานักดบิหาบกลาง (2557) ได้กาหนดแนวทางกาบปฏิดัติเพื่อเสบิมสบ้างกาบปฏิดัติตาม
ปบะมวลจบิยิบบมข้าบาชกาบพลเบือน ไว้ว่า “ข้าบาชกาบต้องดบิกาบปบะชาชนด้วยความเสมอภาค
เป็นิบบม บวดเบ็ว ปบะหยัดและถูกต้อง ปฏิดัติต่อผู้บัดดบิกาบด้วยความมน้าใจ สุภาพ เอื้ออาทบ และ
ปฏิเสิบะดดอุปถัมภ์ทุกบูปแดด” ดังต่อไปน้
1. ทาสิ่งท่บัดผิดชอดให้สาเบ็จด้วยความเท่ยงตบงและยุติิบบม
2. ปฏิดัติต่อดุคคลทั่วไป อย่างมเหตุผล สุภาพ เท่าเทยมกัน
3. ปฏิดัติต่อแต่ละดุคคลด้วยความยุติิบบม เสมอภาค ไม่อคติลาเอยงด้วยปัจจัยด้านความ
แตกต่าง อาทิ จุดยืนทางกาบเมือง ศาสนา เชื้อชาติ เพศ และวัฒนิบบม
4. บักษาความสมดุลบะหว่างผลกบะทดต่อสิทิิเสบภาพและปบะโยชน์ของปบะชาชนกัด
จุดมุ่งหมายในกาบตัดสินใจ
5. ปฏิดัติงานเพื่อให้ดบิกาบของบัฐมปบะสิทิผล ปบะชาชนสามาบถเข้าถึงดบิกาบได้ง่าย
สะดวก บวดเบ็ว
6. ในกาบปฏิดัติหน้าท่บาชกาบต่อสาิาบณะ จะต้องช่วยเหลือปบะชาชนอย่างยุติิบบม
และมเหตุผล
7. ใช้ห ลั กกาบดบิ กาบอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ในขณะเดยวกัน ให้ ความส าคัญต่ อ
เหตุกาบณ์แต่ละสถานกาบณ์ด้วย
8. ปฏิดั ติห น้ าท่ตามหลั กความสุภ าพ มน้าใจ เอื้ออาทบต่อปบะชาชน เจ้าหน้าท่ใน
หน่วยงานของตนและหน่วยงานอื่น
9. ปฏิดัติหน้าท่ด้วยความยุติิบบม ไม่เอาความคิดส่วนตนเข้ามาปะปนสนใจแต่เฉพาะ
ปัจจัยท่เก่ยวข้องกัดกบณท่ต้องใช้ในกาบตัดสินใจเท่านั้น

3.6 ระบบการติดตามและประเมินผล
1. มกาบติดตามปบะเมินผลกาบปฏิดัติงานเป็นปบะจาเดือน โดยสานัก/กอง
2. บ้อยละ 80 ของเจ้าหน้าท่ท่เก่ยวข้องดาเนินงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิดัติงานกาบ
เดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ ได้อย่างถูกต้องและมปบะสิทิิภาพ
4. ต้องมกาบเผยแพบ่คู่มือ ในหลากหลายช่องทาง และให้ทั่วถึง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ผู้เก่ยวข้อง
ทุกคนบัดทบาดและถือปฏิดัติ

- 19 -

3.7 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
บาชกิจจานุเดกษา (2537, ตอนท่ 9, เล่ม 111) ได้กาหนดให้ข้าบาชกาบพลเบือนม
หน้าท่และความบัดผิดชอดสาคัญในกาบพัฒนาปบะเทศ บวมทั้งกาบให้ดบิกาบแก่ปบะชาชน ซึ่งจาเป็นต้อง
ทางานบ่วมกันหลายฝ่าย ฉะนั้น เพื่อให้ข้าบาชกาบพลเบือนมความปบะพฤติด สานึกในหน้าท่ สามาบถ
ปบะสานงานกัด ทุกฝ่ายตลอดจนปฏิดัติหน้าท่บาชกาบได้ อย่างมปบะสิ ทิิภาพ ปบะสิ ทิิผลยิ่งขึ้น จึง
สมควบให้มข้อดังคัด ก.พ. ว่าด้วยจบบยาดบบณของข้าบาชกาบพลเบือนไว้เป็นปบะมวลความปบะพฤติเพื่อ
บักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศบและส่งเสบิมชื่อเสยง เกยบติคุณ เกยบติฐานะ ของข้าบาชกาบพลเบือน อันจะยังผลให้ผู้
ปบะพฤติเป็นท่เลื่อมใส ศบัทิาและยกย่องของดุคคลโดยทั่วไป อาศัยอานาจตามความในมาตบา 8 (5)
และมาตบา 91 แห่งพบะบาชดัญญัติบะเดยดข้าบาชกาบพลเบือน พ.ศ. 2535 จึงออกข้อดังคัด ก.พ. ว่า
ด้วยจบบยาดบบณของข้าบาชกาบพลเบือนไว้ ดังต่อไปน้
จรรยาบรรณต่อตนเอง
1. มศลิบบมอันด และปบะพฤติตนให้เหมาะสมกัดกาบเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
2. ปฏิดัติหน้าท่ด้วยความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหาปบะโยชน์ โดยมิชอด จากตาแหน่ง
วิชาชพนั้น
3. มทัศนคติท่ดต่อองค์กบ
4. พัฒนาตนเองให้ มคุณิบบม จบิยิบบม บวมทั้งเพิ่มพูนความบู้ ความสามาบถ และ
ทักษะ ในกาบทางานเพื่อให้กาบปฏิดัติงานมปบะสิทิิภาพ ปบะสิทิิผลโดยคานึงถึงองค์กบเป็นสาคัญ
5. ต้องมอาบมณ์มั่นคง และวุฒิภาวะท่เหมาะสมกัดกาบปฏิดัติงาน
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
1. ปฏิดัติด้วยความซื่อสัตย์สุจบิต เสมอภาค และปบาศจากอคติ
2. ปฎิดัติหน้าท่อย่างเต็มกาลังความสามาบถ ทุ่มเท บอดคอด บวดเบ็ว ขยันหมั่นเพยบ
ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงปบะโยชน์ขององค์กบและผู้บัดดบิกาบเป็นสาคัญ
3. บักษาและใช้ทบัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างปบะหยัด คุ้มค่า โดยบะมัดบะวังมิให้
เสยหายหบือสิ้นเปลืองโดยไบ้จิตสานึก
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
1. มความบัดผิดชอดในกาบปฏิดัติงาน กาบให้ความบ่วมมือช่วยเหลือหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยหบือหน่วยงานอื่นท่ได้บัดมอดหมาย ทั้งกาบให้ความคิดเห็น กาบปฏิดัติงาน แก้ไขปัญหา
บ่วมกัน บวมทั้งกาบเสนอแนะในสิ่งท่เห็นว่ามปบะโยชน์ต่อกาบพัฒนางานในความบัดผิดชอด
2. ต้องดูแลผู้ใต้ดังคัดดัญชา ทั้งในด้านกาบปฏิดัติงาน ขวัญกาลังใจ ยอมบัดฟังความ
คิดเห็นของผู้อยู่ใต้ดังคัดดัญชา ตลอดจนปกคบองผู้อยู่ใต้ดังคัดดัญชาด้วยหลักกาบและเหตุผลท่ถูกต้อง
ตามทานองคบองิบบม

- 20 3. ส่งเสบิมสนัดสนุนให้เกิดความสามัคค บ่วมแบงบ่วมใจของดุคลากบในหน่วยงานใน
กาบปฏิดัติหน้าท่เพื่อปบะโยชน์ส่วนบวม
4. มน้าใจและมมนุษยสัมพันิ์อันด และปฏิดัติอย่างเสมอภาค
จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
1. ให้ดบิกาบแก่ผู้บัดดบิกาบอย่างเต็มกาลังความสามาบถด้วยความเป็นิบบม เอื้อเฟื้อ ม
น้าใจ และใช้กิบิยาวาจาท่สุภาพอ่อนโยน
2. ต้องดาเนินกาบเบื่องต่างๆโดยความบวดเบ็ว เว้นแต่เบื่องเมื่อเห็นว่าเบื่องใดไม่สามาบถ
ปฏิดัติได้หบือไม่อยู่ ในอานาจหน้าท่ของตนจะต้องปฏิดัติ ควบช้แจงเหตุผลหบือแนะนาให้ติดต่อยัง
หน่วยงานหบือดุคคลซึ่งตนทบาด ว่ามอานาจหน้าท่เก่ยวข้องกัดเบื่องนั้น ๆ
3. พึงปบะพฤติ ตนให้เป็นน่าท่เชื่อถือและความมั่นใจของดุคคลทั่วไป
4. พึงละเว้นกาบบัดทบัพย์สิน หบือปบะโยชน์อื่นใดซึ่งมมูลค่าเกินปกติวิสัย หบือโดย
เสน่หา หบือ ผู้ซึ่งอาจได้บัดปบะโยชน์จากกาบปฏิดัติหน้าท่จากผู้มาติดต่อบาชกาบ หากได้บัดไว้แล้วให้
บายงานผู้ดังคัดดัญชาทบาดโดยเบ็วเพื่อดาเนินกาบตามสมควบแก่กบณ
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บทที่ 4
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1 แผนผังการปฏิบัตงิ าน (Work Flow)
Work Flowchart

ขั้นตอนการทางาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

แบบฟอร์มหรือ
ระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้อง

เบิ่มต้น
หน่วยงาน/คณะ/สานัก

1. ลงทะเดยนบัดเอกสาบ
กาบเดิกจ่ายเงินจาก
หน่วยงาน/คณะ/สานัก

กลุ่มงานดบิหาบและ
ิุบกาบลงทะเดยนบัด
เอกสาบ
กลุ่มงานเงินทุน

ตบวจสอดความถูกต้อง
คบดถ้วนของเอกสาบ
เอกสาบไม่ถูกต้องคบดถ้วน ตามบะเดยดฯ
ส่งคืนแก้ไข















เอกสาบถูกต้องคบดถ้วน

 ดันทึกขออนุ
 มัติ 

 MIS 
เดิกจ่ายในบะดด

E-DOC

2.ส่งเอกสาบกาบเดิกจ่ายเงิน กลุ่มงานดบิหาบและ
ให้กลุ่มงานเงินทุน
ิุบกาบ

E-DOC

กลุ่มงานเงินทุน

บะเดยด
ปบะกาศ คาสั่ง
และกฎหมายท่
เก่ยวข้อง

กลุ่มงานเงินทุน

MIS

5. ดันทึกอนุมัติจ่าย
งดปบะมาณในบะดด MIS

กลุ่มงานเงินทุน

MIS

6. ส่งกลุม่ งานเงินทุนเพื่อ
เดิกจ่ายเงิน

กลุ่มงานเงินทุน

3. ตบวจสอดความถูกต้อง
คบดถ้วน ของเอกสาบตาม
บะเดยดฯ และกฎหมาย
ต่างๆท่เก่ยวข้อง

 4. ดันทึกขออนุมัติเดิก

ดันทึกอนุมัติจ่าย
งดปบะมาณในบะดด MIS
ส่งกลุ่มงานกาบเงินเพื่อ
เดิกจ่ายเงิน
จดกาบทางาน

กลุ่มงานดบิหาบและ
ิุบกาบ

จ่ายเงินในบะดด MIS

- 22 -

4.2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

มหลักเกณฑ์และวิิปฏิดัติ ดังต่อไปน้

4.2.1 การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรชั่วคราว
ความหมาย



กาบไปปฏิดัติบาชกาบชั่วคบาวนอกท่ตั้งสานักงานปกติตามคาสั่งผู้ดังคัดดัญชา
หบือตามหน้าท่โดยปกติ

ค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบในบาชอาณาจักบชั่วคบาว
1) ค่าเด้ยเล้ยงเดินทาง
2) ค่าเช่าท่พัก
3) ค่ายานพาหนะ บวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหบือพลังงานสาหบัด
ยานพาหนะ ค่าบะวางดบบทุก ค่าจ้างคนหาดหาม และอื่นๆ ทานองเดยวกัน
4) ค่าใช้จ่ายอื่นท่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในกาบเดินทางไปบาชกาบ

1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
“ เบี้ยเลี้ยงเดินทางให้เบิกได้ในลักษณะเหมาจ่ายภายในวงเงินและเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังกาหนด ”
การนับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยง
เดินทาง
 ให้เบิ่มนัดตั้งแต่เวลาท่ออกจากสถานท่อยู่ หบือสถานท่ปฏิดัติบาชกาบ จนถึงเวลาท่
กลัดถึงสถานท่อยู่ หบือสถานท่ปฏิดัติบาชกาบ
 เวลาเดินทางไปบาชกาบในกบณท่มกาบพักแบม ให้นัด 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน เศษท่
เหลือถ้าเกิน 12 ชั่วโมง นัดเป็น 1 วัน (กรณีพักค้างไม่มีครึ่งวัน)
 เวลาเดินทางไปบาชกาบในกบณเดินทางวันเดยว ไม่พักค้างแบม ถ้าคานวณเวลาได้เกิน
12 ชั่วโมง นัดเป็น 1 วัน แต่ถ้าไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมงให้คิดเป็นคบึ่งวัน
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อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย
ประเภท

ระดับ

วิชาการ

อาจาบย์, ผู้ช่วยศาสตบาจาบย์

บริหาร

ผู้ช่วยอิิกาบดด, บองคณดด/บองผู้อานวยกาบ
สานัก, ผู้อานวยกาบกอง, หัวหน้าสานักงานเลขา
คณะ/สานัก

วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญ
เฉพาะ
ทั่วไป
วิชาการ

อัตรา
(บาท : คน : วัน)

240

ปฏิดัติกาบ, ชานาญกาบ และชานาญกาบพิเศษ
ปฏิดัติงาน, ชานาญงาน และอาวุโส
บองศาสตบาจาบย์, ศาสตบาจาบย์

บริหาร

อิิกาบดด, บองอิิกาบดด, คณดด, ผู้อานวยกาบ
สานัก, ผู้อานวยกาบสานักงานอิิกาบดด

วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญ
เฉพาะ

เช่ยวชาญ และทบงคุณวุฒิ

270

ทักษะพิเศษ

ทั่วไป

2) ค่าเช่าที่พัก
“ ค่าเช่าท่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในกาบเช่าห้องพักในโบงแบมหบือท่พักแบม ”
การเบิกค่าเช่าที่พัก
 กาบเดินทางไปบาชกาบ ถ้าจาเป็นต้องพักค้างแบมก็สามาบถเดิกค่าเช่าท่พักได้ใน
ลักษณะเหมาจ่ายหบือจ่ายจบิงก็ได้ ภายในวงเงินและเงื่อนไขท่กบะทบวงกาบคลัง
กาหนด แต่ถ้าเดินทางไปบาชกาบเป็นหมู่คณะต้องเลือกเดิกค่าเช่าท่พักในลักษณะ
เดยวกันทั้งคณะ

- 24  กบณเดินทางไปบาชกาบในท้องท่ท่มค่าคบองชพสูงหบือเป็นแหล่งท่องเท่ยว ให้
หัวหน้าส่วนบาชกาบเจ้าของงดปบะมาณใช้ดุลยพินิจพิจาบณาอนุมัติให้เดิกจ่ายค่า
เช่าท่พักสูงกว่าอัตบาท่กาหนดเพิ่มขึ้นอก ไม่เกินร้อยละ25
อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
1. กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา ดังนี้

ประเภท

ระดับ

วิชาการ

อาจาบย์, ผู้ช่วยศาสตบาจาบย์

บริหาร

ผู้ช่วยอิิกาบดด, บองคณดด/บอง
ผู้อานวยกาบสานัก, ผู้อานวยกาบกอง,
หัวหน้าสานักงานเลขาคณะ/สานัก

วิชาชีพเฉพาะ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ

ปฏิดัติกาบ, ชานาญกาบ และชานาญกาบ
พิเศษ

ทั่วไป
วิชาการ

ปฏิดัติงาน, ชานาญงาน และอาวุโส
บองศาสตบาจาบย์

บริหาร

บองอิิกาบดด, คณดด, ผู้อานวยกาบสานัก,
ผู้อานวยกาบสานักงานอิิกาบดด

วิชาชีพเฉพาะ
เชี่ยวชาญเฉพาะ

เช่ยวชาญ และทบงคุณวุฒิ

ทั่วไป
วิชาการ

ทักษะพิเศษ
ศาสตบาจาบย์

บริหาร

อิิกาบดด

วิชาชีพเฉพาะ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ

ทบงคุณวุฒิ

ห้องพักคนเดียว
ห้องพักคู่
(บาท : คน : วัน) (บาท : คน : วัน)

1,500

850

2,200

1,200

2,500

1,400

ในกบณเดินทางไปบาชกาบเป็นหมู่คณะ และผู้ดาบงตาแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้าคณะ และมความ
จาเป็นต้องใช้สถานท่เดยวกันกัดท่พักเพื่อเป็นท่ปบะสานงานของคณะหบือดุคคลอื่น ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้
เพิ่มขึ้น สาหบัดห้องพักอกห้องหนึ่งในอัตบาค่าเช่าห้องพักคนเดยว หบือ จะเดิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตบาไม่
เกินสองเท่าของอัตบาค่าเช่าห้องพักคนเดยว ก็ได้
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2. กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ให้เบิกได้ไม่เกินอัตรา ดังนี้

ประเภท
วิชาการ
บริหาร

ระดับ
อาจาบย์, ผู้ช่วยศาสตบาจาบย์
ผู้ช่วยอิิกาบดด, บองคณดด/บอง
ผู้อานวยกาบสานัก, ผู้อานวยกาบกอง,
หัวหน้าสานักงานเลขาคณะ/สานัก

วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

ปฏิดัติกาบ, ชานาญกาบ และชานาญ
กาบพิเศษ

ทั่วไป
วิชาการ

ปฏิดัติงาน, ชานาญงาน และอาวุโส
บองศาสตบาจาบย์, ศาสตบาจาบย์

บริหาร

อิิกาบดด, บองอิิกาบดด, คณดด,
ผู้อานวยกาบสานัก, ผู้อานวยกาบ
สานักงานอิิกาบดด

วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ

เช่ยวชาญ และทบงคุณวุฒิ

ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

อัตรา (บาท : คน : วัน)

800

1,200

 การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีติดต่อกับตัวแทนจาหน่าย
- ให้ใช้ใดเสบ็จบัดเงินของตัวแทนจาหน่าย หบือใดเสบ็จบัดเงินของตัวแทนจาหน่ายท่พิมพ์
ออกจากบะดดอิเล็กทบอนิกส์เป็นหลักฐานปบะกอดกาบเดิกค่าเช่าท่พัก
- ใช้แดดใดเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบเป็นหลักฐานกาบจ่ายของส่วนบาชกาบ
ให้ไปบาชกาบ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ ว 165)

กรณีที่ผู้เดินทางไปราชการไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก
กาบพักแบมในยานพาหนะ เช่น กาบเดินทางโดยบถไฟ ปบะเภทบถนอนปบัด
อากาศท่ต้องค้างคืนดนบถ หบือเดินทางโดยบถปบัดอากาศในช่วงเวลากลางคืน
เป็นต้น
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กาบพักแบมในท่พักซึ่งทางบาชกาบจัดให้ เช่น ด้านพักบัดบอง
- ในกาบเดินทางไปบาชกาบคบั้งหนึ่งถ้าจาเป็นต้องพักแบมให้เดิกค่าเช่าท่พักได้ไม่
เกิน 120 วัน (มาตบา 20 ตามพบะบาชกฤษฏกาค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไป
บาชกาบ พ.ศ.2526ฯ)
- ในกาบเดินทางไปบาชกาบ ถ้าผู้เดินทางเจ็ดป่วย ต้องพักบักษาพยาดาล ให้เดิก
เด้ยเล้ยงเดินทางและค่าเช่าท่พักในบะหว่างนั้นได้ แต่ไม่เกิน 10 วัน โดยต้องม
ใดบัดบองแพทย์ แต่ถ้าไม่มผู้เดินทางต้องช้แจงปบะกอด (มาตบา 21 ตามพบะ
บาชกฤษฏกาค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ พ.ศ.2526ฯ)

3) ค่าพาหนะ
แด่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
3.1) พาหนะบัดจ้าง
3.2) พาหนะปบะจาทาง
3.3) พาหนะส่วนตัว
3.1) พาหนะรับจ้าง เช่น บถจักบยานยนต์บัดจ้าง ให้เดิกได้ตามท่จ่ายจบิงโดยปบะหยัด
ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังน้
 กาบเดินทางไปสอดคัดเลือก/บัดกาบคัดเลือก เดิกค่าพาหนะบัดจ้างไม่ได้
 กบณมความจาเป็นต้องเดินทางล่วงหน้า หบือไม่สามาบถเดินทางกลัดท่ตั้ง
สานักงานเมื่อปฏิดัติบาชกาบเสบ็จเพบาะเหตุส่วนตัว เดิกค่าพาหนะเท่าท่จ่ายจบิงตามเส้นทางท่ได้บัด
คาสั่งให้ไปบาชกาบ
 กบณมกาบเดินทางนอกเส้นทางบะหว่างกาบลา ให้เดิกค่าพาหนะเท่าท่จ่ายจบิงโดย
ไม่เกินอัตบาตามเส้นทางท่ได้บัดคาสั่งให้ไปบาชกาบ
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
รับจ้าง
ประเภท
ระดับ
วิชาการ

อาจาบย์, ผู้ช่วยศาสตบาจาบย์, บอง
ศาสตบาจาบย์ และศาสตบาจาบย์

บริหาร

วิชาชีพเฉพาะ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทั่วไป

วิชาชีพเฉพาะ/
เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทั่วไป

หลักเกณฑ์การเบิก

1. ไป-กลัด บะหว่างท่พักหบือท่ปฏิดัติ
บาชกาบถึงสถานบถปบะจาทาง/สถานท่
จัดยานพาหนะเพื่อเดินทางไปบาชกาบ
อิิกาบดด, ผู้ช่วยอิิกาบดด, คณดด, บอง
ภายในจังหวัดเดยวกัน
คณดด/บองผู้อานวยกาบสานัก,
ถ้าข้ามเขตจังหวัด
ผู้อานวยกาบกอง, หัวหน้าสานักงานเลขา
- เขตติดต่อหบือผ่าน กทม. เท่ยวละ
คณะ/สานัก
ไม่เกิน 600 ดาท
ชานาญกาบ ชานาญกาบพิเศษ, เช่ยวชาญ - เขตติดต่อจังหวัดอื่น เท่ยวละ
และทบงคุณวุฒิ
ไม่เกิน 500 ดาท
2. กาบเดินทางไป-กลัด บะหว่างท่พัก
ชานาญงาน, อาวุโส และทักษะพิเศษ
กัดสถานทป่ ฏิดัติบาชกาบในจังหวัด
เดยวกันไม่เกินวันละ 2 เท่ยว
3. กาบเดินทางไปบาชกาบในเขต กทม.
1. เดิกได้เมื่อไม่มบถปบะจาทาง
ปฏิดัติกาบ
2. กบณมบถปบะจาทาง แต่มความ
จาเป็นต้องใช้บถบัดจ้าง เช่น กบณม
ปฏิดัติงาน
สัมภาบะ เดินทางเช้าตบู่ หบือเดินทาง
ยามค่าคืนให้ช้แจงเหตุผลเพื่อขออนุมัติ

3.2) พาหนะประจาทาง หมายความถึง บถไฟ บถโดยสาบปบะจาทาง เบือ เคบื่องดิน และ
ยานพาหนะอื่นใดท่ให้ดบิกาบขนส่งแก่ดุคคลทั่วไปเป็นปบะจา โดยมเส้นทาง อัตบาค่าโดยสาบ และค่า
บะวางท่แน่นอน
 กาบเดินทางโดยปกติให้ใช้พาหนะปบะจาทาง และให้เดิกค่าพาหนะได้เท่าท่จ่าย
จบิงโดยปบะหยัด
 ในกบณท่ไม่สามาบถเดินทางด้วยพาหนะปบะจาทาง หบือต้องกาบความบวดเบ็ว
เพื่อปบะโยชน์แก่ทางบาชกาบก็ให้เดินทางโดยใช้ยานพาหนะอื่นได้ แต่ต้องช้แจง
เหตุผลปบะกอดในบายงานกาบเดินทาง
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะประจาทางให้เบิกได้ตามจ่ายจริง โดยประหยัด และไม่เกินสิทธิ์
สิทธิการเบิก
ผู้มีสิทธิ
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
บะดัดปฏิดัติกาบ
- ประเภททั่วไป บะดัดปฏิดัติงาน
- ลูกจ้างทุกประเภท

รถโดยสาร
ประจาทาง
ตามท่จ่ายจบิง

รถไฟ

เครื่องบิน

ตั้งแต่ชั้นท่ 2
นั่งนอน
ปบัดอากาศ
ลงมา

ไม่มสิทิิ
(ยกเว้นกบณท่ม
ความจาเป็นบดด่วน
เพื่อปบะโยชน์
แก่ทางบาชกาบ
โดยนั่งชั้นปบะหยัด
หบือชั้นต่าสุด และ
ได้บัดอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนบาชกาบ)
ชั้นปบะหยัด หบือ
ชั้นต่าสุด

- ประเภทวิชาการ บะดัดอาจาบย์, ผู้ช่วย
ตามท่จ่ายจบิง ตามท่จ่ายจบิง
ศาสตบาจาบย์
- ประเภทบริหาร บะดัดผู้ช่วยอิิกาบดด,
บองคณดด/บองผู้อานวยกาบสานัก,
ผู้อานวยกาบกอง, หัวหน้าสานักงานเลขา
คณะ/สานัก
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
บะดัดชานาญกาบ และชานาญกาบพิเศษ
- ประเภททั่วไป บะดัดชานาญงาน, อาวุโส
- ประเภทวิชาการ บะดัดศาสตบาจาบย์, บอง ตามท่จา่ ยจบิง ตามท่จา่ ยจบิง
ศาสตบาจาบย์
- ประเภทบริหาร บะดัดอิิกาบดด, บอง
อิิกาบดด, คณดด, ผู้อานวยกาบสานัก และ
ผู้อานวยกาบสานักอิิกาบดด
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
บะดัดเช่ยวชาญ และทบงคุณวุฒิ
- ประเภททั่วไป บะดัดทักษะพิเศษ

ชั้นปบะหยัด หบือ
ชั้นต่าสุด

- 29 หลักเกณฑ์กาบเดิกค่าพาหนะปบะจาทาง/ต่อ
 ตามมติ ครม. วันที่ 24 พ.ย. 2552 ขอความบ่วมมือให้หัวหน้าส่วนบาชกาบออกบะเดยดภายใน
ให้ผู้ดาบงตาแหน่งบะดัด 9 ขึ้นไป เดิกค่าโดยสาบเคบื่องดินในปบะเทศในอัตบาชั้นปบะหยัด เว้น
แต่ อิิดดจะเดิกค่าโดยสาบเคบื่องดินในอัตบาท่ตนมสิทิิหบือในอัตบาต่ากวาท่ตนเองมสิทิิได้บัดก็
ได้
 กาบเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น จะเดิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในกาบเดินทาง
ภาคพื้นดินบะยะเดยวกันตามสิทิิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเดิกได้
 กบณท่ผู้เดินทางไปบาชกาบมความจาเป็นต้องโดยสาบเคบื่องดินในชั้นท่สูงกว่าสิทิิ จะเดิกค่า
โดยสาบเคบื่องดินในชั้นท่สูงกว่าสิทิิได้ เมื่อได้บัดความตกลงจากกบะทบวงกาบคลัง
หลักการเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน ให้ซื้อดัตบโดยสาบเคบื่องดินกัดดบิษัทสายกาบดิน หบือ
ตัวแทนจาหน่าย หบือผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยว หบือผ่านบะดดอิเล็กทบอนิกส์
หลักฐานการเบิกจ่าย

หมายเหตุ

ส่วนบาชกาบเป็นผู้ดาเนินกาบจัดซื้อดัตบโดยสาบเคบื่องดิน
- ใช้ใดแจ้งหน้ของดบิษัทสายกาบดิน หบือตัวแทนจาหน่าย
หบือผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยวเป็นหลักฐานปบะกอดกาบเดิก
- ใช้ใดเสบ็จบัดเงินเป็นหลักฐานกาบจ่ายของส่วนบาชกาบ

ค่าใช้จ่ายท่เดิกได้
- ค่าพาหนะ บวมถึงค่าสัมภาบะ และ
ค่าิบบมเนยม หบือค่าดบิกาบท่สายกาบดิน
เบยกเก็ด

ผู้เดินทางเป็นผู้ดาเนินกาบจัดซื้อดัตบโดยสาบเคบื่องดิน
- ใช้ใดเสบ็จบัดเงินของดบิษัทสายกาบดิน หบือตัวแทน
จาหน่าย หบือผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยว หบือใดบัดเงินท่แสดง
บายละเอยดกาบเดินทาง ซึ่งบะดุชื่อสายกาบดิน วันท่ออก ชื่อ/
สกุลผู้เดินทาง ต้นทาง-ปลายทาง เลขท่เท่ยวดิน วันเวลาท่
เดินทาง จานวนเงิน ท่พิมพ์ออกจากบะดดอิเล็กทบอนิกส์เป็น
หลักฐานปบะกอดกาบเดิก
- ใช้แดดใดเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบเป็น
หลักฐานกาบจ่ายของส่วนบาชกาบ

ค่าใช้จ่ายท่เดิกไม่ได้
- ค่าดบิกาบเลือกท่นั่ง ค่าดบิกาบอาหาบและ
เคบื่องดื่ม ค่าปบะกันชวิตหบือค่าปบะกันภัย
ภาคสมัคบใจ

(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ ว 165)
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3.3) พาหนะส่วนตัว หมายถึง บถยนต์ส่วนดุคคล หบือบถจักบยานยนต์ส่วนดุคคลซึ่งมิใช่
ของทางบาชกาบ ทั้งน้ไม่ว่าจะเป็นกบบมสิทิิ์ของผู้เดินทางไปบาชกาบหบือไม่ก็ตาม ให้เดิกชดเชยใน
ลักษณะเหมาจ่าย ตามหลักเกณฑ์ ดังน้
หลักเกณฑ์
1. ต้องได้บัดอนุมัติจากผู้มอานาจให้เดินทางไป
บาชกาบโดยพาหนะส่วนตัว และต้องเป็นกาบเดินทางท่
สะดวกและปลอดภัย
2. กาบคานวณบะยะทางให้ใช้บะยะทางตามเส้นทาง
ของกบมทางหลวงในเส้นทางท่สั้นและตบง
3. กบณไม่มเส้นทางของกบมทางหลวงและของ
หน่วยงานอื่น ให้ผู้เดินทางเป็นผู้บัดบองบะยะทางใน
กาบเดินทาง

อัตรา
- บถยนต์ส่วนดุคคล กิโลเมตบละ 4 ดาท
- บถจักบยานยนต์ กิโลเมตบละ 2 ดาท
ตามหนังสือกบะทบวงกาบคลัง ด่วนท่สุด ท่ กค
0409.6/ว 42 ลงวันท่ 26 กบกฎาคม 2550

4) ค่าใช้จ่ายอื่น ผู้เดินทางสามาบถเดิกค่าใช้จ่ายอื่นท่จาเป็นในกาบเดินทางได้ โดย
ปบะหยัดและต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปน้ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550)
 เป็นค่าใช้จ่ายท่จาเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่ละช่วงกาบเดินทางไปปฏิดัติ

บาชกาบ เช่น ค่าปะยางบถยนต์ ค่าิบบมเนยมหนังสือเดินทาง ค่าผ่านทางด่วนฯ เป็นต้น
 ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายท่มกฎหมาย บะเดยด หลักเกณฑ์ ข้อดังคัด หบือหนังสือสั่งกาบของ
กบะทบวงกาบคลังกาหนดไว้เป็นกาบเฉพาะ เช่น ค่าสาิาบณูปโภค ค่าคบุภัณฑ์ เป็นต้น
 ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายท่เก่ยวกัดเนื้องานท่ไปปฏิดัติบาชกาบ ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในกาบดบิหาบงานของ
ส่วนบาชกาบ เช่น ค่าถ่ายเอกสาบ ค่าวัสดุต่างๆ (ท่ใช้ในกาบสาบวจข้อมูลตามหน้าท่บาชกาบของตน)
เป็นต้น
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4.2.2 การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
เกณฑ์การพิจารณา
ผู้เดินทางต้องได้บัดคาสั่งให้ปฏิดัติบาชกาบ ดังน้
 เดิ น ทางไปบาชกาบนอกบาชอาณาจั ก บเพื่ อ ปฏิ ดั ติ ง าน ปบะชุ ม เจบจาิุ บ กิ จ ดู ง าน
ตบวจสอดดัญช หบือปฏิดัติหน้าท่อย่างอื่นเป็นคบั้งคบาวตามความจาเป็น
 ถ้าผู้เดินทางไปบาชกาบต่างปบะเทศชั่วคบาวได้บัดความช่วยเหลือจากต่างปบะเทศหบือจาก
หน่วยงานใดๆ ในเบื่องค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางแล้วไม่มสิทิิเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบอก
แต่หากความช่วยเหลือท่ได้บัดน้อยกว่าสิทิิท่จะพึงมตามพบะบาชกฎษฎกา ให้เดิกค่าใช้จ่ายสมทดได้
ตามเงื่อนไขท่กบะทบวงกาบคลังกาหนด
ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
ประเทศที่เดินทางไปราชการ

ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ

หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ

(ก) ปบะเทศในทวปเอเชย

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง

(ข) ออสเตบเลย นิวซแลนด์
ปบะเทศในทวปยุโบป หบือ
ปบะเทศในทวปอเมบิกาเหนือ

ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

ไม่เกิน 48 ชั่วโมง

(ค) ปบะเทศในทวปอเมบิกาใต้
หบือปบะเทศในทวปแอฟบิกา

ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
1) ค่าเด้ยเล้ยง
2) ค่าเช่าท่พัก
3) ค่าพาหนะบวมทั้งค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหบือพลังงานสาหบัดยานพาหนะ ค่า
บะวางดบบทุก ค่าจ้างคนหาดหาม และอื่นๆ ทานองเดยวกัน
4) ค่าใช้จ่ายอื่นท่จาเป็นเนื่องในกาบเดินทาง
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1) ค่าเบี้ยเลี้ยง
 ผู้เดินทางมสิทิิเลือกกาบเดิกค่าเด้ยเล้ยงจะเดิกลักษณะเหมาจ่าย หบือเดิกตามท่จ่ายจบิงก็
ได้ภายในวงเงินและเงื่อนไขท่กบะทบวงกาบคลังกาหนด แต่เมื่อเลือกแล้วผู้เดินทางจะต้องใช้ลักษณะนั้น
ตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปปบะเทศเดยวหบือหลายปบะเทศก็ตาม
 กบณลากิจ ลาพักผ่อน ต้องออกเดินทางล่วงหน้า ให้นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ
ยกเว้นกบณท่ผู้เดินทางไปบาชกาบมเหตุจาเป็นต้องพักแบมในท้องท่ท่ปฏิดัติบาชกาบก่อนวันเบิ่มปฏิดัติ
บาชกาบ ให้นับเวลาเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงก่อนวันเริ่มปฏิบัติราชการดังกล่าวได้ไม่เกินหนึ่งวัน
 กบณลากิจ ลาพักผ่อนหลังเสบ็จสิ้นกาบปฏดัติบาชกาบ ให้ถือสิทธิในการเบิกจ่ายค่าเบี้ย
เลี้ยงสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ

อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่น
1. กรณีเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
ประเภท
วิชาการ
บริหาร

ระดับ
อาจาบย์, ผู้ช่วยศาสตบาจาบย์
ผู้ช่วยอิิกาบดด, บองคณดด/บอง
ผู้อานวยกาบสานัก, ผู้อานวยกาบ
กอง, หัวหน้าสานักงานเลขาคณะ/
สานัก

อัตรา (บาท : คน : วัน)

2,100

วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิดัติกาบ, ชานาญกาบ และ
ชานาญกาบพิเศษ
ทั่วไป
วิชาการ

ปฏิดัติงาน, ชานาญงาน และอาวุโส
บองศาสตบาจาบย์, ศาสตบาจาบย์

บริหาร

อิิกาบดด, บองอิิกาบดด, คณดด,
ผู้อานวยกาบสานัก, ผู้อานวยกาบ
สานักงานอิิกาบดด

วิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ เช่ยวชาญ และทบงคุณวุฒิ
ทั่วไป

ทักษะพิเศษ

3,100

- 33 2. กรณีเบิกเท่าที่จ่ายจริง ให้เบิกค่าใช้จ่ายดังนี้
2.1 ค่าอาหาบ ค่าเคบื่องดื่ม ค่าภาษ ค่าดบิกาบท่โบงแบม ภัตตาคาบ หบือบ้านค้าเบยกเก็ด
จากผู้เดินทางไปบาชกาบให้เดิกเท่าท่จ่ายจบิงไม่เกินวันละ 4,500 ดาทต่อคน
2.2 ค่าทาความสะอาดเสื้อผ้า สาหบัดบะยะเวลาท่เกิน 7 วัน ให้เดิกเท่าท่จ่ายจบิงไม่เกิน
วันละ 500 ดาทต่อคน
2.3 ค่าใช้สอยเด็ดเตล็ด ให้เดิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ 500ดาทต่อคน
ค่าใช้จ่ายตาม 2.1 - 2.2 ให้คิดคานวณเดิกจ่ายในแต่ละวัน จานวนเงินส่วนที่เหลือจ่ายในวันใดจะนามา
สมทบเบิกในวันถัดไปไม่ได้

2) ค่าเช่าที่พัก
1. กรณีผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าที่พักคนเดียว ให้เดิกได้ตามท่จ่ายจบิง ไม่เกินอัตบาค่า
เช่าท่พักท่กบะทบวงกาบคลังกาหนด ดังต่อไปน้
ประเภท
- ประเภทวิชาการ (อาจาบย์, ผู้ช่วยศาสตบาจาบย์)
- ประเภทบริหาร (ผู้ช่วยอิิกาบดด, บองคณดด/
บองผู้อานวยกาบสานัก, ผู้อานวยกาบกอง, หัวหน้า
สานักงานเลขาคณะ/สานัก)
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
(ปฏิดัติกาบ ชานาญกาบ และชานาญกาบพิเศษ)
- ประเภททั่วไป (ปฏิดัติงาน ชานาญงาน, อาวุโส)
- ประเภทวิชาการ (ศาสตบาจาบย์, บอง
ศาสตบาจาบย์)
- ประเภทบริหาร (อิิกาบดด, บองอิิกาบดด,
คณดด, ผู้อานวยกาบสานัก และผู้อานวยกาบสานัก
อิิกาบดด)
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
(เช่ยวชาญ และทบงคุณวุฒิ)
- ประเภททั่วไป (บะดัดทักษะพิเศษ)

อัตราสาหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน)
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ไม่เกิน
ไม่เกิน ไม่เกิน
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
7,500
5,000 3,100
จาก
จาก
ปบะเภท ปบะเภท
ก.
ก.
อกไม่เกิน อกไม่
บ้อยละ 40 เกิน
บ้อยละ
25
ไม่เกิน
ไม่เกิน ไม่เกิน
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น
10,000
7,000 4,500
จาก
จาก
ปบะเภท ปบะเภท
ก.
ก.
อกไม่เกิน อกไม่
บ้อยละ 40 เกิน
บ้อยละ
25
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2. กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปบาชกาบเดิกค่าเช่าท่พักได้ ดังต่อไปน้
ระดับ
- ประเภทวิชาการ (อาจาบย์, ผู้ช่วย
ศาสตบาจาบย์)
- ประเภทบริหาร (ผู้ช่วยอิิกาบดด, บองคณดด/
บองผู้อานวยกาบสานัก, ผู้อานวยกาบกอง,
หัวหน้าสานักงานเลขาคณะ/สานัก)
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
(ปฏิดัติกาบ ชานาญกาบ และชานาญกาบพิเศษ)
- ประเภททั่วไป (ปฏิดัติงาน ชานาญงาน,
อาวุโส)

เงื่อนไข
- ให้พักบวมกัน 2 คน ต่อ 1 ห้อง
- ให้เดิกค่าเช่าท่พักได้เท่าท่จ่ายจบิงในอัตบาค่าเช่าห้องพัก
คู่ คนละไม่เกินบ้อยละ 70 ของอัตบาค่าเช่าห้องพักคน
เดยว
- ถ้าผู้ดาบงตาแหน่งแยกพักห้องพักคนเดยวให้เดิกได้อัตบา
เดยวกัน
เว้นแต่ เป็นกบณท่ไม่เหมาะสมจะพักบวมกัน หบือมเหตุ
จาเป็นท่ไม่อาจพักบวมกัดผู้อื่นได้ ให้เดิกได้เท่าท่จ่ายจบิง
ในอัตบาค่าเช่า ห้องพักคนเดยว

- ประเภทวิชาการ (ศาสตบาจาบย์, บอง
ศาสตบาจาบย์)
- ประเภทบริหาร (บองอิิกาบดด, คณดด,
ผู้อานวยกาบสานัก และผู้อานวยกาบสานัก
อิิกาบดด)
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
(เช่ยวชาญ)
- ประเภททั่วไป (บะดัดทักษะพิเศษ)
- ประเภทบริหาร (อิิกาบดด)
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
(ทบงคุณวุฒิ)

- ให้เดิกค่าเช่าท่พักได้เท่าท่จ่ายจบิงในอัตบาค่าเช่าห้องพัก
คนเดยว

เป็นหัวหน้าคณะ
- หากมความจาเป็นต้องใช้สถานท่ในท่เดยวกันกัดท่พัก
เพื่อเป็นท่ปบะสานงานของคณะ หบือดุคคลอื่น ให้เดิกค่า
เช่าท่พักได้เพิ่มขึ้นสาหบัดห้องพักอกห้องหนึ่งในอัตบาค่า
เช่าห้องพักคนเดยวหบือจะเดิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้ แต่
ทั้งน้ต้องมอัตบาไม่เกิน 2 เท่าของอัตบาค่าเช่าห้องพักคน
เดยว

- 35 หลักการเบิกค่าที่พัก/ต่อ
 ประเภท ก. ได้แก่ ปบะเทศ บัฐ เมือง ดังต่อไปน้
ลาดัด
ท่
1.

4.
7.
10.
13.
16.
19.
22.
25.
28
31.
34.
37.
40.
43.
46.
49.
52.

ประเทศ รัฐ เมือง
แคนาดา
เติบ์กเมนิสถาน
ปาปัวนิวกิน
บาชบัฐลักเซมเดิบ์ก
บาชอาณาจักบเดนมาบ์ก
บาชอาณาจักบโมบ็อกโก
บัฐสุลต่านโอมาน
สหพันิ์สาิาบณบัฐ
ยูโกสลาเวย
สาิาบณบัฐโคบเอเซย
สาิาบณบัฐตุบก
สาิาบณบัฐปบะชาิิปไตย
ปบะชาชนแอลจเบย
สาิาบณบัฐโปแลนด์
สาิาบณบัฐมอบิเซยส
สาิาบณบัฐเยเมน
สาิาบณบัฐสโลวเนย
สาิาบณบัฐอินโดนเซย
สาิาบณบัฐแอฟบิกาใต้
สาิาบณบัฐอังกาบ

ลาดัด
ท่
2.

5.
8.
11.
14.
17.
20.
23.
26.
29.
32.
35.
38.
41.
44.
47.
50.
53

ประเทศ รัฐ เมือง
เคบือบัฐออสเตบเลย
นิวซแลนด์
มาเลเซย
บาชบัฐอันดาบ์บา
บาชอาณาจักบนอบ์เวย์
บาชอาณาจักบสวาซิแลนด์
โบมาเนย
สหบัฐอาหบัดอิมิเบตส์
สาิาบณบัฐชิล
สาิาบณบัฐดัลแกเบย
สาิาบณบัฐปบะชาิิปไตย
ติมอบ์ – เลสเต
สาิาบณบัฐฟินแลนด์
สาิาบณบัฐมอลตา
สาิาบณบัฐลิทัวเนย
สาิาบณบัฐออสเตบย
สาิาบณบัฐอินเดย
สาิาบณบัฐไอซ์แลนด์
สาิาบณบัฐเฮลเลนิก (กบซ)

ลาดัด
ท่
3.
6.
9.
12.
15.
18.
21.
24.

ประเทศ รัฐ เมือง

27.
30.
33.

ไต้หวัน
ดอสเนยและเฮอบ์เซโกวนา
บาชบัฐโมนาโก
บาชอาณาจักบกัมพูชา
บาชอาณาจักบเนเิอบ์แลนด์
บาชอาณาจักบสวเดน
สหพันิ์สาิาบณบัฐดบาซิล
สาิาบณบัฐเกาหล
(เกาหลใต้)
สาิาบณบัฐเช็ก
สาิาบณบัฐปบะชาชนจน
สาิาบณบัฐเปบู

36.
39.
42.
45.
48.
51.
54.

สาิาบณบัฐฟิลิปปินส์
สาิาบณบัฐโมซัมดิก
สาิาบณบัฐสโลวัก
สาิาบณบัฐอาเซอบ์ไดจาน
สาิาบณบัฐเอสโตเนย
สาิาบณบัฐไอบ์แลนด์
ฮ่องกง

- 36  ประเภท ข. ได้แก่ ปบะเทศ บัฐ เมือง ดังต่อไปน้
ลาดัด
ท่

ประเทศ รัฐ เมือง

1.

เคบือบัฐดาฮามาส
4. เนกาบาดบูไนดาบุสซาลาม
7. บัฐกาตาบ์
10. บัฐอิสบเอล

ลาดัด
ท่
2.

5.
8.
11.

13. บาชอาณาจักบ์ฮัซไมต์
จอบ์แดน
16. สหบัฐเม็กซิโก
19. สาิาบณบัฐแกมเดย

14.

22.
25.
28
31.

23.
26.
29.
32.

สาิาบณบัฐคบ์กิซ
สาิาบณบัฐคาซัคสถาน
สาิาบณบัฐซิมดัดเว
สาิาบณบัฐเซยบ์บาลโอน

17.
20.

ประเทศ รัฐ เมือง
จอบ์เจย
มาซิโดเนย
บัฐคูเวต
บาชอาณาจักบ
ซาอุดิอาบะเดย
สหพันิ์สาิาบณบัฐไนจเบย

ลาดัด
ท่
3.
6.
9.
12.

ประเทศ รัฐ เมือง
จาเมกา
ยูเคบน
บัฐดาห์เบน
บาชอาณาจักบตองกา

15.

สหภาพพม่า

สหสาิาบณบัฐแทนซาเนย
สาิาบณบัฐโกตดิวัวบ์
(ไอเวอบ่โคส)
สาิาบณบัฐเคนยา
สาิาบณบัฐจิดูต
สาิาบณบัฐเซเนกัล
สาิาบณบัฐไซปรัส

18.
21.

สาิาบณบัฐกานา
สาิาบณบัฐคอสตาบิกา

24.
27.
30.
33.
36.
39.
42.

สาิาบณบัฐแคเมอบูน
สาิาบณบัฐชาด
สาิาบณบัฐแซมเดย
สาิาบณบัฐเซยบ์ตบินิแดด
และโตเดโก
สาิาบณบัฐเนปาล
สาิาบณบัฐเดนิน
สาิาบณบัฐปานามา

57.

34. สาิาบณบัฐตูนิเซย
37. สาิาบณบัฐไนเจอบ์
40. สาิาบณบัฐเดลาบุส

35.
38.
41.

43. สาิาบณบัฐมอลโดวา
46. สาิาบณบัฐลัตเวย

44.
47.

49. สาิาบณบัฐอาบ์เจนตินา
52. สาิาบณบัฐอยิปต์

50.
53.

สาิาบณบัฐทาจิกิสถาน
สาิาบณบัฐดุบุนด
สาิาบณบัฐปบะชาชน
ดังกลาเทศ
สาิาบณบัฐมาล
สาิาบณบัฐสังคมนิยม
ปบะชาิิปไตยศบลังกา
สาิาบณบัฐอาบ์เมเนย
สาิาบณบัฐอิบัก

52. สาิาบณบัฐอิสลาม
มอบิเตเนย
58. สาิาบณบัฐแอฟบิกากลาง

56.

สาิาบณบัฐอิสลามอิหบ่าน

45.
48.
51.
54.

สาิาบณบัฐยูกันดา
สาิาบณบัฐสัคมนิยม
เวยดนาม
สาิาบณบัฐอาหบัดซเบย
สาิาบณบัฐอิสลาม
ปากสถาน
สาิาบณบัฐอุซเดกิสถาน

- 37  ประเภท ค. ได้แก่ ปบะเทศ
 ประเภท ง. ได้แก่ ปบะเทศ  ประเภท จ. ได้แก่ ปบะเทศ
บัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากท่กาหนดใน บัฐ เมือง ดังต่อไปน้
บัฐ เมือง ดังต่อไปน้
ปบะเภท ก. ปบะเภท ข. ปบะเภท ง.
1. ญ่ปุ่น
1. บาชอาณาจักบเดลเย่ยม
และปบะเภท จ.
2. สาิาบณบัฐฝบั่งเศส
2. บาชอาณาจักบสเปน
3. สหพันิบัฐบัสเซย
3. สหพันิ์สาิาบณบัฐ
4. สมาพันิบัฐสวิส
เยอบมน
5. สาิาบณบัฐอิตาล
4. สหบัฐอเมบิกา
5. สหบาชอาณาจักบดบิเตน
ใหญ่และไอบ์แลนด์เหนือ
6. สาิาบณบัฐโปบตุเกส
7. สาิาบณบัฐสิงคโปบ์
3. กบณลาพักผ่อน ลากิจ เดินทางล่วงหน้าก่อนเบิ่มปฏดัติบาชกาบ หากต้องพักแบมในท้องท่ท่
ปฏิดัติบาชกาบก่อนวันเบิ่มปฏิดัติบาชกาบ ให้เดิกค่าเช่าท่พักก่อนวันเบิ่มปฏิดัติบาชกาบได้ไม่เกิน 1 วัน
4. กบณลาพักผ่อน ลากิจ เดินทางหลังปฏิดัติบาชกาบ ให้ถือสิทิิในกาบเดิกค่าเช่าท่พักสิ้นสุดลง
เมื่อสิ้นสุดเวลาปฏิดัติบาชกาบ

 การเบิกค่าเช่าที่พักกรณีติดต่อกับตัวแทนจาหน่าย
- ให้ใช้ใดเสบ็จบัดเงินของตัวแทนจาหน่าย หบือใดเสบ็จบัดเงินของตัวแทนจาหน่ายท่พิมพ์
ออกจากบะดดอิเล็กทบอนิกส์เป็นหลักฐานปบะกอดกาบเดิกค่าเช่าท่พัก
- ใช้แดดใดเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบเป็นหลักฐานกาบจ่ายของส่วนบาชกาบ
ให้ไปบาชกาบ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ ว 165)

- 38 -

3) ค่าพาหนะ (โดยสารเครื่องบิน)
ประเภท/ระดับ
- ประเภทบริหาร (อิิกาบดด)
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
(ทบงคุณวุฒิ)
- ประเภทวิชาการ (ศาสตบาจาบย์, บอง
ศาสตบาจาบย์)
- ประเภทบริหาร (บองอิิกาบดด, คณดด,
ผู้อานวยกาบสานัก และผู้อานวยกาบสานัก
อธิการบดี)
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
(เช่ยวชาญ)
- ประเภททั่วไป (บะดัดทักษะพิเศษ)
- ประเภทวิชาการ (อาจาบย์, ผู้ช่วย
ศาสตบาจาบย์)
- ประเภทบริหาร (ผู้ช่วยอิิกาบดด, บอง
คณดด/บองผู้อานวยกาบสานัก,
ผู้อานวยกาบกอง, หัวหน้าสานักงานเลขา
คณะ/สานัก)
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ
(ปฏิดัติกาบ ชานาญกาบ และชานาญกาบ
พิเศษ)
- ประเภททั่วไป (ปฏิดัติงาน ชานาญงาน,
อาวุโส)

โดยสารเครื่องบิน
ชั้นหนึ่ง (เดินทางตั้งแต่ 9 ช.ม.ขึ้นไป
ชั้นิุบกิจ (เดินทางต่ากว่า 9 ช.ม.)
ชั้นิุบกิจ หบือชั้นบะหว่างหนึ่งกัดชั้นปบะหยัด หบือชั้น
ต่าสุด (เดินทางตั้งแต่ 9 ช.ม.ขึ้นไป)
* กบณท่เคบื่องดินท่ใช้ในกาบเดินทางไม่มชั้นบะหว่าง
ชั้นหนึ่งกัดชั้นปบะหยัดหบือชั้นต่าสุด ให้เดินทางโดย
ชั้นหนึ่ง)

ชั้นปบะหยัด หบือชั้นต่าสุด

* กรณีที่ผู้เดินทางมีความจาเป็นต้องโดยสารเครื่องบินชั้นที่สูงกว่าสิทธิ จะเดิกค่าโดยสาบ
ได้ ต้องได้รับทาความตกลงจากกระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ ว 165)
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน : ส่วนราชการหรือผู้เดินทางดาเนินการ
เอง
หลักเกณฑ์
หลักฐานการเบิกจ่าย
 ซื้อดัตบโดยสาบเคบื่องดินของดบิษัทกาบดินไทย

ส่วนบาชกาบเป็นผู้ดาเนินกาบจัดซื้อดัตบโดยสาบเคบื่องดิน

จากัด (มหาชน)

- ใช้ใดแจ้งหน้ของดบิษัทสายกาบดิน หบือตัวแทนจาหน่าย
- ทาหนังสือเพื่อสอดถามบาคาดัตบโดยสาบก่อนกาบ
หบือผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยวเป็นหลักฐานปบะกอดกาบ
เดินทาง (บะดุชื่อส่วนบาชกาบ, ชื่อผู้เดินทางภาษาไทยและ เดิก
ภาษาอังกฤษ, เส้นทาง วันท่เดินทางไป-กลัด และวันท่
- ใช้ใดเสบ็จบัดเงินเป็นหลักฐานกาบจ่ายของส่วนบาชกาบ
พานัก, ความปบะสงค์, ชั้นโดยสาบ, วิิกาบชาบะเงิน,
ผู้เดินทางเป็นผู้ดาเนินกาบจัดซื้อดัตบโดยสาบเคบื่องดิน
หนังสือบัดบองกาบเดินทางจากส่วนบาชกาบ)
- ใช้ใดเสบ็จบัดเงินของดบิษัทสายกาบดิน หบือตัวแทน
- ดบิษัทกาบดินไทย จากัด (มหาชน) ให้ส่วนลดพิเศษ
จาหน่าย หบือผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยว หบือใดบัดเงินท่
มากกว่าสายกาบดินอื่น
แสดงบายละเอยดกาบเดินทาง ซึ่งบะดุชื่อสายกาบดิน วันท่
 ซื้อดัตบโดยสาบเคบื่องดินของสายกาบดินอื่น
ออก ชื่อ/สกุลผู้เดินทาง ต้นทาง-ปลายทาง เลขท่เท่ยวดิน
- ดบิษัท กาบดินไทย จากัด (มหาชน) ไม่สามาบถแจ้งให้ วันเวลาท่เดินทาง จานวนเงิน ท่พิมพ์ออกจากบะดด
ทบาดภายในบะยะเวลา 3 วันทากาบ นัดแต่วันท่ได้บัด
อิเล็กทบอนิกส์เป็นหลักฐานปบะกอดกาบเดิก
หนังสือสอดถามบาคา หบือ
- ใช้แดดใดเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบเป็น
- ดบิษัทกาบดินไทย จากัด (มหาชน) แจ้งว่าไม่สามาบถจัด หลักฐานกาบจ่ายของส่วนบาชกาบ
ดัตบโดยสาบให้ได้ หบือ
- บาคาค่าดัตบโดยสาบของสายกาบดินอื่นมบาคาต่ากว่า
บาคาค่าดัตบโดยสาบท่ซื้อของ ดบิษัทกาบดินไทย จากัด
(มหาชน) ไม่น้อยกว่า 25%
 วิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทาหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
1. ให้ผู้เดินทางปบะสานงานกัดดบิษัทสายกาบดิน หบือตัวแทนจาหน่าย หบือผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยว เพื่อขอสาเนา
ใดเสบ็จบัดเงินหบือใดบัดเงินท่แสดงบายละเอยดกาบเดินทาง พบ้อมบัดบองสาเนาถูกต้องในเอกสาบดังกล่าว พบ้อมคาบัดบองว่ายังไม่
เคยนาฉดัดจบิงมาเดิกเงินจากทางบาชกาบ แม้หากค้นพดในภายหลังก็จะไม่นามาเดิกเงินกัดทางทางบาชกาบอก เสนอต่อหัวหน้า
ส่วนบาชกาบ เพื่อพิจาบณาอนุมัติ เมื่อได้บัดอนุมัติแล้ว ก็ให้ใช้เอกสาบดังกล่าวเป็นหลักฐานปบะกอดกาบเดิกจ่ายเงินได้
2. กบณไม่สามาบถขอสาเนาใดเสบ็จบัดเงินหบือใดบัดเงินท่แสดงบายละเอยดกาบเดินทางตามข้อ1ได้ ให้ผู้เดินทางทา
หนังสือบัดบองกาบจ่ายเงินโดยช้แจงสาเหตุของกาบสูญหายและไม่อาจขอสาเนาเอกสาบนั้น พบ้อมคาบัดบองตามข้อ1 เป็นหลักฐาน
ปบะกอดกาบเดิกจ่ายเงินอก เสนอต่อหัวหน้าส่วนบาชกาบ เพื่อพิจาบณาอนุมัติ เมื่อได้บัดอนุมตั ิแล้ว ก็ให้ใช้เอกสาบดังกล่าวเป็น
หลักฐานปบะกอดกาบเดิกจ่ายเงินได้

(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ ว 165)
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หลักเกณฑ์การเบิกค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน : มอบหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
ดาเนินการ
หลักเกณฑ์
หลักฐานการเบิกจ่าย
 กาบซื้อดัตบโดยสาบเคบื่องดินของดบิษัทกาบดินไทย
จากัด (มหาชน) โดยผ่านผู้ปบะกอดิุบกิจต้องมบาคาต่า
กว่าบาคาค่าดัตบโดยสาบเคบื่องดินของดบิษัทกาบดินไทย
จากัด (มหาชน)
 กบณผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยวดาเนินกาบจัดดัตบ
โดยสาบเคบื่องดินของสายกาบดินอื่น ผู้ปบะกอดิุบกิจนา
เท่ยวต้องมหลักฐานกาบเปบยดเทยดบาคาค่าดัตบโดยสาบ
เคบื่องดิน ซึ่งต้องมบาคาต่ากว่าบาคาค่าดัตบโดยสาบท่ซื้อ
จากดบิษัทกาบดินไทย จากัด (มหาชน) ไม่น้อยกว่าบ้อย
ละ 25 เว้นแต่ เส้นทางการเดินทางดังกล่าว บริษัท
การบินไทย จากัด (มหาชน) ไม่เปิดให้บริการ ก็สามาบถ
เดิกจ่ายได้ตามท่ผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยวเบยกเก็ด

(หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.4/ ว 165)

 ใช้ใดเสบ็จบัดเงินของผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยวท่ออก
ให้ผู้เดินทางเป็นบายดุคคล หบือเป็นหมู่คณะ เพื่อเป็น
หลักฐานปบะกอดกาบเดิก
 กบณผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยวเป็นผู้ดาเนินกาบจัดดัตบ
โดยสาบเคบื่องดินและจัดทาเอกสาบหนังสือเดินทางหบือว
ซ่า ให้แนดหลักฐานกาบเปบยดเทยดบาคาดัตบโดยสาบ
เคบื่องดินและใช้ใดเสบ็จบัดเงินท่หน่วยงานท่เก่ยวข้อง
เบยกเก็ดเป็นหลักฐานปบะกอดกาบเดิก
 ให้ใช้แดดใดเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ
เป็นหลักฐานกาบจ่ายของส่วนบาชกาบ
หมายเหตุ :
- ค่าตัว๋ โดยสาบเคบื่องดิน, ค่าพาหนะเดินทาง
ภายในปบะเทศ ให้เดิกจ่ายได้ตามท่ผู้ปบะกอดิุบกิจนา
เท่ยวเบยกเก็ด
- ค่าท่พัก ให้เดิกจ่ายได้ตามท่ผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยว
เบยกเก็ด ทั้งน้ ต้องไม่เกินสิทิิท่ได้บัดตามพบก.ค่าใช้จ่าย
เดินทางไปบาชกาบ พ.ศ.2526 และท่แก้ไขเพิ่มเติม และ
บะเดยดกบะทบวงกาบคลังว่าด้วยกาบเดิกค่าใช้จ่าย
เดินทางไปบาชกาบ พ.ศ.2550 และท่แก้ไขเพิ่มเติม
- ค่าอาหาบ ให้เดิกจ่ายได้ตามท่ผู้ปบะกอดิุบกิจนาเท่ยว
เบยกเก็ด ทั้งน้ ต้องไม่เกินอัตบาค่าเด้ยเล้ยงเดินทางใน
ลักษณะเหมาจ่าย ตามบะเดยดบะเดยดกบะทบวงกาบคลัง
ว่าด้วยกาบเดิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปบาชกาบ พ.ศ.2550
และท่แก้ไขเพิ่มเติม
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4) ค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับผู้เดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราว
1. อัตราค่าเครื่องแต่งตัวสาหรับข้าราชการ ในลักษณะเหมาจ่าย
อัตรา
(บาท : คน)

ประเภท/ระดับ
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ บะดัดปฏิดัติกาบ
- ประเภททั่วไป บะดัดปฏิดัติงาน
- ลูกจ้างทุกประเภท
- ประเภทวิชาการ บะดัดอาจาบย์, ผู้ช่วยศาสตบาจาบย์, บอง
ศาสตบาจาบย์ และศาสตบาจาบย์
- ประเภทบริหาร บะดัดอิิกาบดด, บองอิิกาบดด, คณดด, ผู้ช่วย
อิิกาบดด, บองคณดด/บองผู้อานวยกาบสานัก, ผู้อานวยกาบกอง
และหัวหน้าสานักงานเลขาคณะ/สานัก
- ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ บะดัดชานาญกาบ,
ชานาญกาบพิเศษ, เช่ยวชาญ และทบงคุณวุฒิ
- ประเภททั่วไป บะดัดชานาญงาน, อาวุโส และทักษะพิเศษ

7,500

9,000

ประเทศที่ไม่สามารถเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้
 บายชื่อปบะเทศท่ไม่สามาบถเดิกค่าเคบื่องแต่งตัวในกาบเดินทางไปฝึกอดบมในต่างปบะเทศ
(14 ปบะเทศ)
ลาดัด
ท่
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเทศ
สหภาพพม่า
เนกาบาดบูไนดาบุสซาลาม
สาิาบณบัฐอินโดนเซย
บาชอาณาจักบกัมพูชา
สาิาบณบัฐปบะชาิิปไตยปบะชาชนลาว
มาเลเซย
สาิาบณบัฐฟิลิปปินส์

ลาดัด
ท่
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

ประเทศ
สาิาบณบัฐสิงคโปบ์
สาิาบณบัฐสังคมนิยมปบะชาิิปไตยศบลังกา
สาิาบณบัฐสังคมนิยมเวยดนาม
สาิาบณบัฐหมู่เกาะฟิจิ
ปาปัวนิวกิน
บัฐเอกบาชซามัว
สาิาบณบัฐปบะชาิิปไตยติมอบ์ - เลสเต
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5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว กรณีได้รับความช่วยเหลือ

กบณผู้เดินทางได้บัดความช่วยเหลือจากต่างปบะเทศ หบือหน่วยงานใด ในกาบเดินทางไป
ต่างปบะเทศน้อยกว่าสิทิิท่พึงได้บัดตามพบะบาชกฤษฎกาค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางให้เดิกสมทดได้ตาม
เงื่อนไข ดังน้
ประเภท
ได้รับความช่วยเหลือ
สิทธิ
เงื่อนไข
- จัดตั๋วให้ไป-กลัด
งดเดิก
แม้ต่ากว่าสิทิิ์ก็ต้องงดเดิก
เดิกอก 1 เท่ยว
ต้องชั้นเดยวกัดท่ได้บัดความ
- ให้ตั๋วเท่ยวเดยว
เครื่องบิน
ช่วยเหลือแต่ไม่เกินสิทิิท่พึงได้บัด
- ไม่ออกตั๋วให้
เดิกไป-กลัด
ตามสิทิิของผู้เดินทาง
- ไม่ออกค่าใช้จ่าย
เดิกได้
ตามสิทิิของผู้เดินทาง
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง - ออกให้ต่ากว่าสิทิิ
เดิกสมทด
เฉพาะส่วนท่ขาดแต่ไม่เกินสิทิิของ
ผู้เดินทาง
- จัดทุกมื้อ
งดเดิก
ห้ามเดิกเด้ยเล้ยงเดินทาง
ค่าอาหาร
- จัด 2 มื้อ
เดิกสมทด 1 ใน 3 ของอัตบาเด้ยเล้ยงเดินทางเหมาจ่าย
- จัด 1 มื้อ
เดิกสมทด 2 ใน 3 ของอัตบาเด้ยเล้ยงเดินทางเหมาจ่าย
- จัดท่พักให้
งดเดิก
ห้ามเดิกค่าเช่าท่พัก
- ออกให้ต่ากว่าสิทิิ
เดิกสมทด
เฉพาะส่วนท่ขาดตามท่จ่ายจบิงแต่
ค่าเช่าที่พัก
ไม่เกินสิทิิ
- ไม่ออกค่าเช่าท่พัก
เดิกได้
ตามสิทิิของผู้เดินทาง
ค่าพาหนะ
- ไม่ออกค่าใช้จ่าย
เดิกได้
จ่ายจบิงไม่เกินสิทิิ
(เดินทางไป-กลัด - ออกให้ต่ากว่าสิทิิ
เดิกสมทด
เฉพาะส่วนท่ขาดตามท่จ่ายจบิงแต่
บะหว่างสถานท่
ไม่เกินสิทิิ
อยู่ ท่พัก หบือ
สถานท่ปฏิดัติ
บาชกาบกัดสถาน
ยานพาหนะ)
- ไม่ออกค่าใช้จ่าย
เดิกได้
ตามสิทิิของผู้เดินทาง
ค่าเคบื่องแต่งตัว
- ออกให้ต่ากว่าสิทิิ
เดิกสมทด
เฉพาะส่วนท่ขาดแต่ไม่เกินสิทิิ
เดิกได้
จ่ายจบิงไม่เกินสิทิิ
ค่าใช้จ่ายอื่นท่ - ไม่ออกค่าใช้จ่าย
จาเป็นเนื่องใน - ออกให้ต่ากว่าสิทิิ
เดิกสมทด
เฉพาะส่วนท่ขาดตามท่จ่ายจบิงแต่
กาบเดินทาง
ไม่เกินสิทิิ
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6) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(ตามหนังสือกบะทบวงกาบคลัง ด่วนท่สุด ท่ กค 0409.6/ว 13 ลงวันท่ 4 ก.พ.2546)
 การชาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเงินสด
1. กรณียืมเงินทดรองราชการ หรือเงินงบประมาณ หรือเงินอื่นใดของราชการ เพื่อเดินทาง
ไปราชการต่างประเทศ
(1) กรณีมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร
มหลักฐานกาบแลกเปล่ยนเงินกัด ให้ถืออัตบาแลกเปล่ยน ณ วันท่ข้าบาชกาบแลกเปล่ยนเงิน
ินาคาบ
ต่างปบะเทศกัดินาคาบ (อัตบาขายของินาคาบ) ก่อนออก
เดินทางเป็นอัตบาเดยวในกาบคานวณค่าแลกเปล่ยนตลอดเส้นทาง
มเงินเหลือ

ให้ใช้อัตบาแลกเปล่ยน ณ วันท่แลกเปล่ยนกัดินาคาบ (อัตบาซื้อ
ของินาคาบ) เป็นอัตบาส่งใช้เงินยืมท่เหลือ

หลักฐาน

ให้แนดหลักฐานกาบแลกเปล่ยนเงินกัดินาคาบปบะกอดกาบ
เดิกจ่ายหบือส่งใช้เงินยืมท่เหลือจ่าย

(2) กรณีไม่มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินกับธนาคาร
มหลักฐานกาบแลกเปล่ยนเงินกัด ให้ถืออัตบาแลกเปล่ยนของินาคาบแห่งปบะเทศไทย (อัตบาขาย
ินาคาบ
ของินาคาบ) ณ วันทากาบ 1 วัน ก่อนวันออกเดินทางเป็นอัตบา
เดยวในกาบคานวณค่าแลกเปล่ยนตลอดเส้นทาง
มเงินเหลือ

ให้ถืออัตบาแลกเปล่ยนของินาคาบแห่งปบะเทศไทย (อัตบาซื้อของ
ินาคาบ) ณ วันทากาบ 1 วัน หลังวันท่ข้าบาชกาบเดินทางกลัดจาก
ปฏิดัติบาชกาบ เป็นอัตบากาบคานวณค่าแลกเปล่ยนในกาบส่งใช้
เงินยืมท่เหลือกลัดมา

หลักฐาน

ให้แนดหลักฐานกาบแลกเปล่ยนเงินกัดินาคาบปบะกอดกาบ
เดิกจ่ายหบือส่งใช้เงินยืมท่เหลือจ่าย

(3) กรณีส่งชดใช้เงินยืมที่เหลือ
เกิดผลกาไบจากอัตบาแลกเปล่ยน ให้นาส่งเป็นเงินบายได้แผ่นดิน
เกิดผลขาดทุนจากอัตบา
แลกเปล่ยน

ให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายอื่นท่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในกาบเดินทางไป
บาชกาบ

- 44 2. กรณีไม่ได้ยืมเงินของทางราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
กรณีมีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงิน
กับธนาคาร
ให้ถืออัตบาแลกเปล่ยน ณ วันท่ข้าบาชกาบได้
แลกเปล่ยนเงินตบาต่างปบะเทศ (อัตบาขายของ
ินาคาบ) ก่อนออกเดินทางเป็นอัตบาเดยวในกาบ
คานวณค่าแลกเปล่ยนตลอดเส้นทาง โดยให้แนด
หลักฐานกาบแลกเปล่ยนกัดินาคาบมา
ปบะกอดกาบเดิกจ่าย

กรณีไม่มีหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงิน
กับธนาคาร
ให้ถืออัตบาแลกเปล่ยนของินาคาบแห่งปบะเทศ
ไทย (อัตบาขายของินาคาบ) ณ วันทากาบ 1 วัน
ก่อนวันออกเดินทางของข้าบาชกาบเป็นอัตบา
เดยวในกาบคานวณค่าแลกเปล่ยน

 การชาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยบัตรเครดิต
1. ให้ผู้เดินทางสามาบถใช้ดัตบเคบดิตในกาบชาบะค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ
ต่างปบะเทศ
2. ให้ใช้อัตบาแลกเปล่ยนตามใดแจ้งยอดกาบใช้จ่ายดัตบเคบดิตท่ได้บัดแจ้งจากินาคาบเป็น
อัตบาในกาบคานวณ
3. โดยให้แนดหลักฐานใดแจ้งยอดกาบใช้จ่ายดัตบเคบดิตท่ได้บัดแจ้งจากินาคาบปบะกอดกาบ
เดิกจ่าย หบือส่งใช้เงินยืมท่เหลือจ่าย
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4.2.3 เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ให้เขยนบายงานขอเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ (แดด 8708)
 แนดดันทึกขออนุมัติ/คาสั่ง/หนังสือเชิญ/ข้อสั่งกาบ ท่ได้บัดอนุมัติจากผู้มอานาจให้เดินทาง

ไปบาชกาบ และใดเสบ็จบัดเงิน/เอกสาบหลักฐานกาบเดิกจ่ายเงิน ดังต่อไปน้
รายการ
1. การอนุมัติให้เดินทางไปราชการ

หลักฐานการเบิกจ่าย
- ดันทึกอนุมัติให้เดินทางไปบาชกาบ
- กบณเดินทางในปบะเทศ โดย คณดด
- กบณเดินทางต่างปบะเทศ โดย อิิกาบดด

2. การอนุมัติค่าใช้จ่าย

- ดันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายโดยคณดด (ปบะิานคณะกบบมกาบดบิหาบ
เงินทุน) /คณะกบบมกาบดบิหาบเงินทุน

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- บายงานขอเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ (แดด 8708)

3.1 เบี้ยเลี้ยง

- กบณเหมาจ่ายไม่ต้องมหลักฐานแสดง

3.2 ค่าเช่าที่พัก

1. กบณเหมาจ่ายไม่ต้องมหลักฐานแสดง
2. กบณจ่ายจบิง
- ใช้ใดเสบ็จบัดเงินของโบงแบม ผู้ปบะกอดกาบ ตัวแทน
จาหน่าย หบือตัวแทนจาหน่ายท่พิมพ์ออกจากบะดดอิเล็กทบอนิกส์

3.3 ค่าพาหนะ

1. ค่าเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ใช้ใดเสบ็จบัดเงิน กบณซื้อ Eticket ให้ใช้ Itinerary Receipt กบณซื้อผ่านตัวแทน ให้ใช้
ใดเสบ็จบัดเงินของตัวแทนได้
2. ค่าโดยสารรถประจาทาง/รถไฟ ใช้ใดเสบ็จบัดเงิน/ดก.4231
3. ค่าแท็กซี่ ใช้ใดบัดบองแทนใดเสบ็จบัดเงิน (แดด ดก.4231)
4. กรณีใช้รถราชการ ใช้ใดเสบ็จบัดเงินค่าน้ามัน ค่าผ่านทางพิเศษ
แนดใดขออนุมัติใช้บถยนต์บาชกาบ (บะดุเลขทะเดยนบถ)
5. กรณีใช้รถส่วนตัว ใช้ใดสาคัญบัดเงินชดเชยค่าพาหนะ/ดก.
4231 แนดดันทึกอนุมัตให้ใช้บถส่วนตัว

3.4 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่าย

- ใช้ใดเสบ็จบัดเงิน หบือ ดก.4231
* ในกบณไม่สามาบถเบยกใดเสบ็จบัดเงิน/ใดเสบ็จบัดเงินแสดงบายกาบ
ไม่คบดถ้วน ให้แนด ดก.4231 ปบะกอดเพิ่มเติมได้
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เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ต่อ
 แบบรายงานการเดินทาง เพื่อขอเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบและเอกสาบปบะกอดท่ใช้
ในกาบเดิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามท่กบมดัญชกลางกาหนด
 กาบเดิกค่าเช่าท่พักเท่าท่จ่ายจบิง ผู้เดินทางไปบาชกาบจะใช้ใดเสบ็จบัดเงิน หบือใดแจ้งบายกาบของ
โบงแบม หบือท่พักแบมท่มข้อความแสดงว่าได้บัดชาบะเงินค่าเช่าท่พักเบยดบ้อยแล้ว โดยเจ้า หน้าท่บัดเงิน
ของโบงแบมหบือท่พักแบมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจานวนเงินท่ได้บัดเพื่อเป็นหลักฐานในกาบขอ
เดิกค่าเช่าท่พักก็ได้
 กาบเดิกค่าเช่าท่พักในต่างปบะเทศ ผู้เดินทางจะใช้ใดแจ้งบายกาบค่าเช่าท่พักท่ดันทึกด้วยเคบื่อง
อิเล็กทบอนิกส์ท่แสดงว่าได้บัดชาบะเงินจากผู้เดินทางแล้ว เป็นหลักฐานในกาบขอเดิกค่าเช่าท่พัก โดยไม่
ต้องมลายมือชื่อเจ้าหน้าท่บัดเงินของโบงแบมหบือท่พักแบมก็ได้ แต่ทั้งน้ ผู้เดินทางจะต้องลงลายมือชื่อ
บัดบองว่าผู้เดินทางได้ชาบะค่าเช่าท่พักตามจานวนท่เบยกเก็ด
 กาบเดิกค่าเช่าท่พักในอัตบาห้องพักคู่ท่ผู้เดินทางไปบาชกาบใช้สิทิิเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางอยู่
ต่างสังกัดกัน แต่ต้องใช้ใดเสบ็จบัดเงิน หบือใดแจ้งบายกาบของโบงแบม หบือท่พักแบมชุดเดยวกัน ให้ผู้
เดินทางฝ่ายหนึ่งใช้ต้นฉดัด อกฝ่ายหนึ่งใช้สาเนาภาพถ่ายท่ผู้นั้นบัดบองสาเนาถูกต้องโดยให้ มดันทึกแนด
ท้ายบะดุว่าบายกาบใดท่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นผู้เดิกฝ่ายเดยว และบายกาบใด ทั้งคู่จะเป็นผู้เดิกฝ่ายละ
เป็นจานวนเท่าใด ทั้งต้นฉดัดและฉดัดสาเนาภาพถ่ายและลงลายมือชื่อของผู้เดินทางทั้งคู่ในแต่ละฉดัด
 กาบเดิกค่าเช่าท่พักกบณท่เจ้าภาพผู้จัดปบะชุมเป็นผู้ เบยกเก็ดค่าเช่าท่พักจากผู้เดินทางไปบาชกาบ
โดยตบง ให้ผู้เดินทางใช้ใดเสบ็จบัดเงิน หบือใดแจ้งบายกาบท่เจ้าภาพผู้จัดปบะชุมได้เบยกเก็ดค่าเช่าท่พัก
เป็นหลักฐานเพื่อขอเดิกค่าเช่าท่พักก็ได้

กาบเดิ ก จ่ า ยเงิ น และหลั ก ฐานกาบจ่ า ยซึ่ ง มิ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นบะเด ยดน้ ให้ ถื อ ปฏิ ดั ติ ต ามท่
กบะทบวงกาบคลังกาหนด
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4.2.4 การขอยืมเงินจากทางราชการ
1. ส่วนบาชกาบพิจาบณอนุมัติเงินยืมให้แก่ผู้ท่ได้บัดคาสั่งให้เดินทางไปบาชกาบต่างปบะเทศ
เท่าท่จาเป็น
2. ให้มกาบวางแผนกาบใช้จ่ายเงินก่อนเดินทาง เพื่อไม่ให้เป็นภาบะแก่ทางบาชกาบในกบณมเงิน
เหลือกลัดมาจานวนมาก
3. เมื่อเดินทางกลัดแล้ว ให้ผู้ยืมบดดาเนินกาบส่งใดสาคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้าม)
ภายใน 15 วัน นัดจากวันกลัดมาถึง
4. กบณอยู่บะหว่างบอบัดใดแจ้งยอดกาบใช้จ่ายดัตบเคบดิตของินาคาบให้บดดาเนินกาบขอบัด
เอกสาบดังกล่าวเพื่อปบะกอดกาบเดิกจ่ายและส่งใดสาคัญคู่จ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้าม)
เพื่อหักล้างเงินยืม ภายใน 30 วัน นัดจากวันท่กลัดมาถึง
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บทที่ 5
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน
5.1 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
จากกาบวิเคบาะห์องค์ปบะกอด บะเดยด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในกาบเดินทางไป
บาชกาบของดุคลากบของคณะ/สานัก พดว่ามสาเหตุท่ทาให้เกิดปัญหาในกาบเดินทาง ดังน้
ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางแก้ไข

1. การขออนุมัติเดินทางไปราชการ
- เจ้าหน้าทผ่ ู้บัดผิดชอดจะสอดถามกลัดไปยังผู้
เดินทางเพื่อจะได้บะดุวัน เวลา วิิกาบเดินทาง และ
กาบเดิกค่าท่พักแดดใด เพื่อให้ผู้ปฏิดัติงานด้าน
กาบเงินคณะตบวจสอดกาบอนุมัติกาบเดินทางไป
บาชกาบได้อย่างบวดเบ็วไม่ล่าช้า และถูกต้อง
คบดถ้วน
- ผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเงินคณะแจ้งเวยนสบุปแนว
ปฏิดัติในกาบขออนุมัติเดินทางไปบาชกาบโดยขอให้
ผู้เดินทางแจ้งข้อมูลให้คบดถ้วน ชัดเจน เพื่อความ
บวดเบ็วในกาบปฏิดัติงาน
1.2 กาบขออนุมัติเดินทางอย่างกบะชั้นชิดผู้ ม - หากกาบเดินทางเบ่งด่วนเจ้าหน้าท่ผู้บัดผิดชอด
อานาจอนุมัติไม่สามาบถอนุมัติก่อนกาบเดินทางได้ จะโทบศัพท์ ไปยังผู้มอานาจอนุมัติ เพื่อให้ความ
อนุเคบาะห์ตบวจสอด พิจาบณาเบื่องดังกล่าวก่อน
- ผู้ ป ฏิ ดั ติ ง านด้ า นกาบเงิ น คณะแจ้ ง ขอความ
บ่วมมือจากผู้เดินทางในกาบเสนอขออนุมัติเดินทาง
ก่อนกาบเดินทางทุกคบั้ง เนื่องจากหากกบะชั้นชิด
จะไม่สามาบถยืมเงินทดบองจ่ายได้ทัน
1.3 เดินทางไปบาชกาบโดยไม่ขออนุมัติ
- พยายามช้แจงผลเสยท่เกิดจากกาบเดินทางโดย
1.1 ผู้ขออนุมัติเดินทางไปบาชกาบแจ้งข้อมูล
บายละเอยดไม่คบดถ้วน และชัดเจน เช่น ไม่บะดุ
วัน เวลาวิิกาบเดินทาง และค่าท่พักแดดจ่ายจบิง
หบือเหมาจ่ายท่แน่นอน หบือกาบเดิกค่าใช้จ่าย
ในกาบเดินทางไปบาชกาบทาให้เกิดความล่าช้าใน
กาบปฏิดัติงาน

เดินทาง

ไม่ได้บัดอนุมัติ พบ้อมทั้งขอให้ดาเนินกาบขออนุมัติ
เดินทางฯ ย้อนหลัง
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แนวทางแก้ไข

2. การยืมเงินทดรองราชการ
2.1 ผู้ เดิน ทางบะดุตาแหน่งผู้มอานาจอนุมัติ - แจ้งเวยนปบะกาศเงินยืมทดบองจ่ายของสถาดัน
ให้ดุคลากบบัดทบาด
กาบยืมเงินทดบองบาชกาบผิดพลาดด่อยคบั้ง
- ผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเงินคณะแจ้งเวยนสบุปแนว
ปฏิดัติในกาบยืมเงินทดบองไปบาชกาบให้กัด
ดุคลากบทบาด เพื่อความบวดเบ็วในกาบปฏิดัติงาน
2.2 ผู้เดินทางลงชื่อในแดดฟอบ์มยืมเงินทด

- ผู้ยืมเงินทดบองไปบาชกาบ ควบตบวจสอดกาบ
บองบาชกาบไม่คบดถ้วน จึงทาให้เกิดความล่าช้า กบอกบายละเอยดข้อมูลลงในแดดฟอบ์มให้
ดางคบั้งไม่สามาบถยืมเงินทดบองไปบาชกาบได้ทัน คบดถ้วน
- เจ้าหน้าทผ่ ู้บัดผิดชอดตบวจสอดบายละเอยดกาบ
ตามกาหนด
กบอกข้อมูลในแดดฟอบ์มของผู้ยืมเงินทดบองไป
บาชกาบอกคบั้ง เพื่อความบวดเบ็วในกาบปฏิดัติงาน
2.3 ผู้ยืมไม่มส่วนเก่ยวข้องในโคบงกาบ/งานท่ - เจ้าหน้าทผ่ ู้ปฏิดัติงานด้านกาบเงินของคณะ ควบ
ขออนุมัติดาเนินกาบ
ช้แจงให้ดุคลากบของคณะหบือผู้ยืมได้บัดทบาดว่าผู้
มสิทิิ์ยืมเงินต้องเป็นผู้มส่วนเก่ยวข้องกัดภาบะงาน
ท่ต้องยืมเช่นผู้เดินทางไปบาชกาบ หบือเจ้าหน้าท่
พัสดุ ฯลฯ
- สถาดันฯ ควบจัดอดบมหบือให้ความบู้ เก่ยวกัด
หลักเกณฑ์กาบขออนุมัติยืมเงินทดบองจ่าย กาบส่ง
ใช้เงินยืมทดบองจ่ายดทลงโทษ และบะเดยดท่
เก่ยวข้อง ให้แก่ดุคลากบของสถาดันหบือผู้ยืม
- จัดทาคู่มือและแจกคู่มือกาบปฏิดัติงานเผยแพบ่
กฎ บะเดยด และขั้นตอนกาบปฏิดัติงานให้
ผู้ยืมได้บัดทบาด หบือเผยแพบ่ทางเว็ดไซด์
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แนวทางแก้ไข
- สถาดันฯ จัดทาคู่มือและแจกคู่มือกาบปฏิดัติงาน
เผยแพบ่ กฎ บะเดยด และขั้นตอนกาบปฏิดัติงาน
ให้ทุกหน่วยงานทบาด หบือเผยแพบ่ทางเว็ดไซด์
- สถาดันฯ ควบจัดอดบมหบือให้ความบู้ เก่ยวกัด
หลักเกณฑ์กาบขออนุมัติยืมเงินทดบองจ่าย กาบส่ง
ใช้เงินยืมทดบองจ่าย ดทลงโทษ และบะเดยด ให้แก่
ดุคลากบ ผู้ยืม และเจ้าหน้าท่ท่เก่ยวข้อง
- สถาดันฯ ควบกาหนดดทลงโทษเพิ่มเติมจาก
บะเดยดท่ใช้ดังคัดอยู่ เช่น ทาหนังสือแจ้งเตือน
หบือหักเงินเดือน หบือคิดดอกเด้ยผู้ท่ส่งเงินยืมล่าช้า
และควบตบวจสอดว่าผู้ยืมบายใดท่ส่งใช้เงินยืมล่าช้า
เป็นปบะจา ให้ตั้งคณะกบบมกาบสอดสวนหาสาเหตุ
ต่อไป

3. การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3.1 นัดเวลาในกาบคานวณเด้ยเล้ยงไม่ถูกต้อง

- เจ้าหน้าท่ผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเงินคณะ ควบให้
คาแนะนาสิทิิในกาบเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทาง
ไปบาชกาบแก่ดุคลากบ/เจ้าหน้าท่ในหน่วยงาน โดย
มกาบจัดปบะชุมพบ้อมสอดถามปัญหาต่างๆ
- หากมข้อผิดพลาดท่เกิดขึ้นด่อยๆควบจัดทา
หนังสือเวยนให้ดุคลากบและ เจ้าหน้าท่ทุกคนทบาด
เพื่อจะได้ปบัดปบุงแก้ไขให้ถูกต้อง
- มกาบจัดทาคู่มือกาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบ
เดินทางไปบาชกาบ เพื่อความถูกต้อง บวดเบ็ว และ
สะดวกในกาบปฏิดัติงาน

3.2 หลักฐานกาบจ่ายเงินไม่คบดถ้วน เนื่องจาก - เจ้าหน้าทผ่ ู้ปฏิดัติงานด้านกาบเงินคณะ ควบแจ้ง
ผู้เดินทางไม่ทบาดว่าต้องใช้เอกสาบใดปบะกอดกาบ ให้ผู้เดินทางทบาดเก่ยวกัดหลักฐานท่ใช้ปบะกอดกาบ
เดิกค่าใช้จ่าย
เดิกค่าใช้จ่าย เมื่อผู้เดินทางได้บัดอนุมัติให้เดินทาง
ไปบาชกาบแล้ว
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แนวทางแก้ไข
- ควบให้เจ้าหน้าท่ผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเงินคณะ
จัดทาคู่มือกาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไป
บาชกาบและแจ้งเวยนให้ดุคลากบในคณะทุกคนถือ
ปฏิดัติ

3.4 กาบเดินทางไปบาชกาบกบณวันออก
เดินทางไปบาชกาบอยู่บะหว่างหบือตบงกัดวันหยุด
ปบะจาสัปดาห์ วันหยุดพิเศษ วันหยุดชดเชย หบือ
วันหยุด นักขัตฤกษ์ ผู้เดินทางจะขอเดิกค่าใช้จ่าย
ในกาบเดินทางไปบาชกาบแต่ไม่ได้ช้แจงเหตุผล
ของกาบปฏิดัติงานท่ต้องปฏิดัติงานในวันหยุด
เหล่าน้
3.5 กาบซื้อดัตบโดยสาบเคบื่องดิน ไป-กลัด แต่
ใช้กาบเดินทางไปบาชกาบเท่ยวเดยวก่อน อาจจะ
เป็นเท่ยวไปหบือเท่ยวกลัด เหลืออก 1 เท่ยวท่ยัง
ไม่ได้ใช้เดินทาง แต่จาเป็นจะต้องใช้เป็นหลักฐาน
ในกาบเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ

- กาบเดินทางไปบาชกาบกบณวันออกเดินทางไป
บาชกาบอยู่บะหว่างหบือตบงกัดวันหยุดปบะจา
สัปดาห์ วันหยุดพิเศษ วันหยุดชดเชย หบือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ ผู้เดินทางจะขอเดิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
บาชกาบได้ ต้องช้แจงเหตุผลของกาบปฏิดัติงานใน
วันหยุดเหล่าน้ไว้ในดันทึกขออนุมัติเดินทางไป
บาชกาบ
- กาบใช้เอกสาบหลักฐานกาบเดิกจ่ายเพื่อแยกเดิก
ค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ ควบบัดบอง
สาเนาถูกต้องให้ชัดเจนว่าฉดัดจบิงเดิกจาก
งดปบะมาณส่วนใดและฉดัดสาเนาเดิกจาก
งดปบะมาณส่วนใด

3.6 กาบเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ
ท่แยกเดิกคนละงดปบะมาณกัน ไม่มกาบบัดบอง
สาเนาถูกต้องว่าฉดัดจบิงเดิกจากงดปบะมาณส่วน
ใดและฉดัดสาเนาเดิกจากงดปบะมาณส่วนใด

- กาบใช้เอกสาบหลักฐานกาบเดิกจ่ายเพื่อแยกเดิก
ค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ ควบบัดบอง
สาเนาถูกต้องให้ชัดเจนว่าฉดัดจบิงเดิกจาก
งดปบะมาณส่วนใดและฉดัดสาเนาเดิกจาก
งดปบะมาณส่วนใด
- เจ้าหน้าท่ผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเงินคณะ ควบให้
คาแนะนาสิทิิในกาบเดิกค่าใช้จ่ายเดินทางไป
บาชกาบแก่ดุคลากบในหน่วยงาน โดยมกาบจัด
ปบะชุมพบ้อมสอดถามปัญหาต่างๆหากม
ข้อผิดพลาดท่เกิดขึ้นด่อยๆควบจัดทาหนังสือเวยน
ให้ดุคลากบทุกคนทบาด เพื่อจะได้ปบัดปบุงแก้ไขให้
ถูกต้อง

3.7 กาบเดิกค่าเช่าท่พักเกินสิทิิของตนเอง
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3.8 เนื่องจากมกาบเปล่ยนแปลง กฎหมาย
บะเดยด ปบะกาศ หบือข้อดังคัดต่างๆ จึง
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในกาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในกาบเดินทางไปบาชกาบ

- ผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเงินคณะแจ้งเวยนสบุป
กฎหมาย บะเดยด ปบะกาศ หบือข้อดังคัดใหม่ๆ
ให้กัดเจ้าหน้าท่ผู้เก่ยวข้องหบือดุคลากบทุกคน
ทบาด เพื่อไม่ก่อให้เกิดความผิดพลาด ล่าช้าในกาบ
ปฏิดัติงาน
- ควบจัดให้มกาบอดบมผู้ปฏิดัติ งานด้านกาบเงิน
อย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้เกิดความชานาญ และ
สามาบถแก้ไขปัญหาในกาบปฏิดัติงานได้

3.9 มกาบเดิกค่าใช้ในกาบเดินทางไปบาชกาบท่ - ผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเงินคณะแจ้งเวยนสบุปแนว
คาดเก่ยวปีงดปบะมาณถัดไป
ปฏิดัติเบื่อง กาบเดิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปบาชกาบท่
คาดเก่ยวปีงดปบะมาณถัดไป ให้ไปใช้จ่ายใน
ปีงดปบะมาณถัดไป ให้กัดดุคลากบในคณะทบาด
เพื่อจะได้เป็นแนวปฏิดัติเดยวกัน
- เห็นควบให้มกาบกาหนดแนวปฏิดัติงานท่ชัดเจน
โดยเฉพาะกาบปฏิดัติตามบะเดยดท่เก่ยวข้องโดย
เคบ่งคบัด
3.10 ดุคลากบยังขาดความบู้ความเข้าใจ/
ความชานาญ/ความเช่ยวชาญ ในกฎหมาย
บะเดยด ข้อดังคัดหบือแนวปฏิดัติท่เก่ยวข้องกัด
กาบเดิกจ่ายค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ

- ควบจัดให้มกาบอดบมผู้ปฏิดัติ งานด้านกาบเงิน
อย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้เกิดความชานาญ และ
สามาบถแก้ไขปัญหาในกาบปฏิดัติงานได้

3.11 มกาบเดิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิงกบณม
- กาบนาบถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปบาชกาบ หาก
กาบนาบถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปบาชกาบ แต่ไม่ได้ ปบะสงค์จะขอเดิกค่าน้ามันบถ ต้องได้บัดอนุมัติจาก
ขออนุมัติก่อนกาบเดินทางไปบาชกาบ
ผูม้ อานาจก่อนกาบเดินทางไปบาชกาบ ซึ่งสามาบถ
เดิกจ่ายได้
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5.2 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนางาน
เมื่อตบะหนักถึงความสาคัญของปัญหาดังกล่าว และได้บัดทบาดถึงสถานกาบณ์ของ
กบะดวนกาบเดิกค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ อันเป็นผลกาบจากกาบจัดทาคู่มือคบั้ งน้เบยดบ้อย
แล้ว ผู้จัดทาจึงสบุปแนวทางแก้ไขปัญหาด้านกาบเดิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ เพื่อ
พัฒนากาบปฏิดัติงานด้านกาบเดิกจ่ายเงิน ดังน้
1. ควบมกาบบวดบวมปัญหาและอุปสบบคของทุกคณะ และนามาลงในเว็ด เช่น ดอบ์ด
หบือถาม-ตอด เพื่อเป็นกาบแลกเปล่ยนปบะสดกาบณ์บ่วมกันบะหว่างผู้ปฏิดัติงาน ทาให้สามาบถทบาดถึง
ปัญหาของแต่ละคณะ เพื่อนามาปบะยุกต์ใช้กัดคณะตนเอง
2. เห็นควบให้มกาบจัดกิจกบบมเสบิมสบ้างความเข้าใจบะหว่างผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเงิน
คณะฯ กัดเจ้าหน้าท่ ท่เก่ยวข้อง หบือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเสบิมสบ้างความสามัคคและลดปัญหาความ
ผิดพลาดในกาบปฏิดัติงาน โดยกาหนดไว้ในปฏิทินกาบปฏิดัติงานปบะจาปีของคณะ อย่างน้อยเดือนละ
1 คบั้ง อกทั้งยังเป็นกาบพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิดัติงานด้านกาบเงินด้วย เช่น เสวนาบะเดยดกาบเงิน
กาบคลัง / KM แลกเปล่ยนเบยนบู้บะหว่างผู้ปฏิดัติงานด้า นกาบเงินคณะฯ กัดเจ้าหน้าท่ กองคลังฯ หบือ
เจ้าหน้าท่กาบเงินบะหว่างคณะต่างๆ ในสถาดันฯ
3. จัดดบิกาบให้คาแนะนา หบือดบิกาบเป็นท่ปบึกษาหาบือ ให้เจ้าหน้าท่ ดุคลากบ ท่
ต้องกาบสอดถามวิิกาบเดิกจ่ายค่าเดินทางไปบาชกาบ พบ้อมวิิกาบเขยนเอกสาบบายงานกาบเดินทางไป
บาชกาบทั้งหมดท่เก่ยวข้องกัดกบะดวนกาบเดิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปบาชกาบ และตอดข้อซักถามปัญหา
กาบเดิกจ่ายเงินค่าเดินทางไปบาชกาบในกบณท่ผู้เดิกสงสัย ไม่เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิดัติได้อย่างถูกต้อง
4. จัดทาแดดฟอบ์มตัวอย่างเอกสาบท่เก่ยวข้องทั้งหมดของกบะดวนกาบเดิกค่าใช้จ่าย
ในกาบเดินทางไปบาชกาบพบ้อมกัดคาอิิดายปบะกอด ในบูปแดดของ Bar Chart ขนาดใหญ่ติดไว้ ณ
กบะดานข่าวสาบของสถาดันฯ โดยแสดงวิิกาบเขยนให้ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เดิกจ่ายได้ศึกษาเป็นตัวอย่าง
เพื่อจะได้ปฏิดัติได้อย่างถูกต้อง
5. จั ด ปบะชุม หบื อ อดบมเก่ย วกั ด กาบเขยนเอกสาบท่จ ะต้อ งใช้ป บะกอดกาบเดิ ก
ค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ โดยให้ดุคลากบของสถาดันฯ ท่สนใจเข้าบัดฟัง หบือเข้าบัดกาบอดบม
เพื่อบัดทบาดหลักเกณฑ์หบือบะเดยดของกาบเขยนเอกสาบ วิิกาบในข้อน้จะช่วยให้ดุคลากบทุกท่านท่จะ
เป็นผู้เดิกจ่ายเงิน สามาบถปฏิดัติได้อย่างถูกต้อง คบดถ้วน สมดูบณ์
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5.2 ข้อเสนอแนะ
1. ในกาบพิจ าบณาอนุ มั ติ ให้ เ จ้ า หน้ า ท่ ดุ ค ลากบเดิ น ทางไปบาชกาบต่ า งปบะเทศ
ชั่วคบาว เพื่อปบะชุม สัมมนา หบือดูงาน ให้กบะทบวง กบม พิจาบณาอนุมัติเฉพาะกบณท่จาเป็น และม
ความส าคัญ เก่ย วข้องกัด ภาบกิจ งานท่บัดผิ ด ชอดโดยตบง และเพื่ อปบะโยชน์ ในกาบปฏิ ดัติงานของ
หน่วยงานอย่างแท้จบิง ตามแผนกาบปฏิดัติงานและแผนกาบใช้จ่ายงดปบะมาณท่ สภาสถาดันให้ความ
เห็นชอดแล้ว โดยให้กาหนดจานวนคน และบะยะเวลาเดินทางให้เหมาะสมตามความจาเป็น และเป็นไป
อย่างปบะหยัดและคุ้มค่ามากท่สุด
2. ให้เจ้าหน้าท่ ดุคลากบ ท่ได้บัดอนุมัติให้ไปปฏิดัติบาชกาบในต่างปบะเทศชั่วคบาว
จัดทาบายงานผลกาบเดินทาง (Progress Report) และผลกาบปฏิดัติงานกาบปบะชุม สัมมนา หบือดูงาน
ในแต่ละคบั้ง แล้วนาเสนอบายงานต่อหัวหน้าส่วนบาชกาบบัดทบาด และพิจาบณานาไปใช้ปบะโยชน์ให้แก่
หน่วยงานต่อไปด้วยทุกคบั้ง
อย่างไบก็ตาม กาบจัดทาคู่มือกาบเดิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบ อาจม
แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิิกาบอื่นๆ ท่ผู้จัดทายังมิได้กล่าวถึง สาหบัดกาบท่จะเลือกวิิใดเพื่อนามาแก้ไข
ปัญหาน้นั้น ผลลัพิ์ท่ได้ คือกาบมวิิกาบท่ดท่สุดในกาบแก้ไขปัญหาด้านกาบเดิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในกาบ
เดินทางไปบาชกาบให้ถูกต้อง
ผลจากกาบจัดทาคู่มือกาบเดิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในกาบเดินทางไปบาชกาบฉดัดน้ จึง
นัดเป็นจุดเบิ่มต้นของกาบพัฒนากาบปฏิดัติงานปบะจาจากงานด้านต่างๆ ท่ยังมอกมากมายให้สามาบถ
ปฏิ ดั ติ ง านได้ อ ย่ า งสะดวก บาดบื่ น ปบาศจากอุ ป สบบคท่ จ ะขั ด ขวางความส าเบ็ จ ของกาบดบบลุ
วัตถุปบะสงค์ของกาบปฏิดัติหน้าท่บาชกาบ ผู้จัดทามความยินดเป็นอย่างยิ่งหากคู่มือฉดัดน้จะสามาบถ
เป็นปบะโยชน์ต่อกาบปฏิดัติงานของหน่วยงานต่างๆ ได้ หบือเป็นแนวทางในกาบจัดทาคู่มือเบื่องอื่นๆ ท่
เก่ยวข้องกัดกาบพัฒนากาบปฏิดัติงานต่อไป
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