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คูมือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

1. ความเปนมา 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนหนวยงานตามโครงสรางการบริหารงานตาม

กฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เกิดจาก
การรวมหนวยงาน 2 หนวยงาน ไดแก สำนักวิทยบริการและสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงท้ังสองหนวยงานเปน
หนวยงานท่ีใหบริการสารสนเทศ  และอำนวยความสะดวกในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มกอตั้งในเดือนมีนาคม 2548 และในปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหศูนย
ภาษามาสังกัดภายใตสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ศูนยคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีหนวย
งานหลัก คือ สํานักงาน เลขานุการศูนยคอมพิวเตอร ท่ีทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหคําปรึกษา แนะนําและให
บริการงานทุก ดานแกคณาจารยของคณะ โดยบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรจะมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการ 
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ในดานการเรียน การสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการอ่ืน ๆ รวมท้ังเปนหนวยงาน
ท่ีใหบริการ ใหคําแนะนําแกนักศึกษา และผูสนใจจากภายนอก และสถาบัน โดยมีการแบงโครงสรางตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบในแผนงานหลัก 4 กลุมงาน ไดแก กลุมงานบริหารท่ัวไป กลุมงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส 
กลุมงานพัฒนาระบบเครือขายการสื่อสาร กลุมงานศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ของศูนยคอม 
พิวเตอรไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี พรอมท้ังกอใหเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะตองมีการสรางระบบการ
ประสานงานระหวางหนวยงานหรือกลุม งานภายในศูนยคอมพิวเตอร ตลอดจนในการจัดกิจกรรมและการจัดงาน 
ตาง ๆ จะตองมีกําหนดการท่ี แนนอน โดยตองมีการประสานงานท้ังกับบุคลากรในหนวยงาน คณาจารย นักศึกษา 
ผูรับบริการภายใน และภายนอก และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนั้น เพ่ือใหการทํางานเปนระบบและไมเกิด
ความ ผิดพลาด จึงควรมีคูมือในการปฏิบัติงานเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติการและการบริหารงานในสวนของ 
กลุมงานบริหารท่ัวไปของศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือใหบุคลากรและเจาหนาท่ีทุกคนไดใชในการ กําหนดการวางแผน 
การกํากับในการทํางาน การควบคุมงาน การติดตามงาน การตรวจสอบ และการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรทุกคน ท้ังนี้จะตองมีวิธีปฏิบัติงาน ท่ีแยกตาม
ประเภทของงาน   โดยในกลุมงานบริหารท่ัวไปของศูนยคอมพิวเตอร จะตองแสดงข้ันตอนในการปฏิบัติงานโดยมี
ภาระงานท่ีเก่ียวของดังนี้  
    1.1 งานการเงินและพัสดุระบบ  3 มิติ (GF) 
  1.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

1.3 งานนโยบายและแผนงานโครงการ 
1.4 การสอบวัดมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 
1.5 งานประกันคุณภาพ 
1.6 งานบริการวิชาการและฝกอบรม 
1.7 งานทะเบียนรับ – สง หนังสือราชการ 
1.8 งานราง - พิมพหนังสือ  
1.9 งานอัดสำเนาและถายเอกสาร  

  1.10 จัดเก็บเอกสารและสืบคน 
  1.11 งานบริการรับ - จัดสง ไปรษณีย 

1.12 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 



 4 

 
2. โครงสรางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อธิการบดี 

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

รองผูอำนวยการฝายวิทย
บริการ 

 

รองผูอำนวยการฝาย
ภาษาตางประเทศ 

รองผูอำนวยการฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

หัวหนาสำนักงาน
ผูอำนวยการ 

 

หัวหนางาน 
พัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 

 

หัวหนางาน 
บริการ

 

หัวหนาศูนย
ภาษา 

หัวหนาศูนย
คอมพิวเตอร 

หัวหนางาน 
พัฒนา

ระบบงาน
อิเล็กทรอนิก

ส 

หัวหนางาน 
พัฒนา
ระบบ

เครือขาย    
และการ
สื่อสาร 

หัวหนางานบริหารท่ัวไป 

งานบริหารงานท่ัวไป 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  - หนวยงานธุรการ 
  - หนวยการเงินและพัสด ุ
  - หนวยนโยบายและแผน 
  - หนวยวิจัยและพัฒนา 
  - หนวยประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 

งานบริหารงานท่ัวไป  
ศูนยคอมพิวเตอร  สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - หนวยงานธุรการ 
  - หนวยการเงินและพัสด ุ
  - หนวยนโยบายและแผน 
  - หนวยวิจัยและพัฒนา 
  - หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
  - หนวยพัฒนามาตรฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  - หนวยบริการวิชาการและฝกอบรม 

 

งานบริหารงานท่ัวไป ศูนยภาษา 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  - หนวยงานธุรการ 
  - หนวยการเงินและพัสด ุ
  - หนวยนโยบายและแผน 
  - หนวยวิจัยและพัฒนา 
  - หนวยประกันคุณภาพการศึกษา 
  - หนวยพัฒนามาตรฐานดาน
ภาษาตางประเทศ 
- หนวยบริการวิชาการและฝกอบรม 
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3. วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ 
  การจัดทำคูมือปฏิบัติงาน งานบริหารงานท่ัวไป ศูนยคอมพิวเตอร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เพ่ือใชสำหรับเปนแนวทางการทำงานตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุด
กระบวนการของงานแตละประเภท ท่ีไดรับมอบหมาย โดยระบุถึงข้ันตอนและรายละเอียดของการดำเนินงาน
ตางๆ ในความรับผิดชอบตามภาระงานหนาท่ี ดังนี้  
  3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงาน งานบริหารงานท่ัวไปใชเปนเกณฑมาตรฐานในการทำงาน  
 3.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการทำงานและบริหารจัดการ ลำดับงานใหเปนไปตามแผน 
งานท่ีกำหนด  
  3.3 เพ่ือทราบกระบวนการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วงจรการดำเนินงานและทราบถึงผูติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน และเปนสวนหนึ่งของระบบการบริหารงานอยางตอเนื่อง  
 3.4 เพ่ือใหเกิดการทำงานเปนทีมระหวางหนวยงานรวมกัน และสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน  
พันธกิจ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
 3.5 เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการทำงานและใชเปนสื่อสำหรับการประสานงานและติดตามงานได 
ทุกข้ันตอน  
     3.6 เพ่ือใหสวนราชการมีการจัดคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของหนวยงาน และสรางมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไปตาม
เปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 
 3.7 เพ่ือเปนหลักฐานแสดงวิธีการทำงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ
ทำงานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับ
บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยูเพ่ือขอการรับบริการท่ี
ตรงกับความตองการ 
 3.8 เพ่ือเปนแนวทางขออนุมัติและเบิกจายคาเดินทางไปราชการของบุคลากร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  
เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในการปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงินคาเดินทางไปราชการ ใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  และลดความผิดพลาด 

4. ขอบเขต 
กลุมงานบริหารท่ัวไป กลุมงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส กลุมงานพัฒนาระบบเครือขายการ

สื่อสาร กลุมงานศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือใหการปฏิบัติงานตาง ๆ ของศูนยคอมพิวเตอรไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
พรอมท้ังกอใหเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจะตองมีการสรางระบบการประสานงานระหวางหนวยงาน
หรือกลุม งานภายในศูนยคอมพิวเตอร ตลอดจนในการจัดกิจกรรมและการจัดงานตาง ๆ จะตองมีกําหนดการท่ี 
แนนอน โดยตองมีการประสานงานท้ังกับบุคลากรในหนวยงาน คณาจารย นักศึกษา ผูรับบริการภายใน และ
ภายนอก และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนั้น เพ่ือใหการทํางานเปนระบบและไมเกิดความ ผิดพลาด จึงควรมี 
 
คูมือในการปฏิบัติงานเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติการและการบริหารงานในสวน ของกลุมงานบริหารท่ัวไป 
ของศูนยคอมพิวเตอร เพ่ือใหบุคลากรและเจาหนาท่ีทุกคนไดใชในการ กําหนดการวางแผน การกํากับในการ
ทํางาน การควบคุมงาน การติดตามงาน การตรวจสอบ และการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรของศูนยคอมพิวเตอรทุกคน ท้ังนี้จะตองมีวิธีปฏิบัติงาน ท่ีแยกตามประเภท 
ของงาน  โดยในกลุมงานบริหารท่ัวไปของศูนยคอมพิวเตอร จะตองแสดงข้ันตอนในการปฏิบัติงานโดยมีภาระ
งานท่ีเก่ียวของดังนี้  
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   4.1 งานการเงินและพัสดุระบบ  3 มิติ (GF) 
  4.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

4.3 งานนโยบายและแผนงานโครงการ 
4.4 การสอบวัดมาตรฐานความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร 
4.5 งานประกันคุณภาพ 
4.6 งานบริการวิชาการและฝกอบรม 
4.7 งานทะเบียนรับ – สง หนังสือราชการ 
4.8 งานราง - พิมพหนังสือ  
4.9 งานอัดสำเนาและถายเอกสาร  
4.10 จัดเก็บเอกสารและสืบคน 
4.11 งานบริการรับ - จัดสง ไปรษณีย 
4.12 งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ลักษณะของรายจายท่ีเบิกเปนเงินคาเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร และเงินคาเดินทางไป
ราชการชั่วคราวในราชอาณาจักรท่ีไดกำหนดหลักเกณฑไวในระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย การเบิกจายคาใชจาย 
การเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร  พ.ศ. 2550 

5. คำจำกัดความ 
 “คาเชาท่ีพัก” หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือท่ีพักแรม 
  “ยานพาหนะประจำทาง” หมายความวา รถไฟ รถโดยสารประจำทางตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบกและเรือกลเดินประจำทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ำไทย และใหหมายความรวมถึง
ยานพาหนะอ่ืนใดท่ีใหบริการขนสงแกบุคคลท่ัวไปเปนประจำโดยมีเสนทางอัตราคาโดยสารและคาระวางท่ี
แนนอน 
  “พาหนะสวนตัว” หมายความวา รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล ซ่ึงมิใชของทาง
ราชการ ท้ังนี้ ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม  การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไป
ราชการ ใหผูมีอำนาจอนุมัติตามระเบียบ 
  “คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ”  หมายความวา จำเปนตองจาย หากไมจายไม
อาจเดินทางถึงจุดหมาย ไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กำหนดไวเฉพาะ  ไมเก่ียวกับเนื้องานท่ีปฏิบัติ 
 
6. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
นางสาวกนกวรรณ  นาคเหล็ก  หัวหนางานบริหารงานท่ัวไป 

หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
6.1 กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และควบคุม การปฏิบัติงานของบุคลากรประจำงานธุรการ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖  
6.2 ตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการประจำปของงาน เพ่ือรวบรวมสงกองนโยบายและแผน 
6.3 ควบคุม ดูแล การใชงบประมาณ และการใชวัสดุของฝายธุรการ เพ่ือใหเปนไปอยางเหมาะสม  

ประหยัด  ภายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจากมหาวิทยาลัย ฯ 
6.4 รางหนังสือราชการภายนอก บันทึกขอความ คำสั่ง ประกาศ ของมหาวิทยาลัย ฯ / พิมพหนังสือ

ราชการ คำสั่ง ประกาศ พรอมนำเสนอลงนาม รวมท้ังแจงใหอาจารยผูเก่ียวของในคำสั่งทราบดวย (การแจง
คำสั่งเพ่ือทราบจะมีเจาหนาท่ีในงานธุรการชวยดำเนินการดวย) 

6.5 ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ของฝายธุรการและของคณะ/สถาบัน/
สำนัก กอนนำเสนอผูบริหารลงนาม 
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6.6 บันทึกเสนอความเห็นเบื้องตนในหนังสือราชการ กอนนำเสนอผูบังคับบัญชาตามภารกิจของรอง
อธิการบดีแตละทาน ท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

6.7 เปนผูรับผิดชอบควบคุมดูแลระบบแฟมการจัดเก็บเอกสารท้ังหมดของานธุรการรวมท้ังดัดแยกแฟม
เพ่ือเตรียมทำลายเอกสารประจำป ซ่ึงจะดำเนินการในชวงเดือนมีนาคมของปถัดไป โดยมีเจาหนาท่ีประจำงาน
ธุรการทุกคนเปนผูชวย 

6.8 จัดเก็บเอกสารหนังสือสงออก / หนังสือราชการภายนอก เขาแฟมจัดเก็บ 
6.9 ดำเนินการเรื่องการเบิกจาย / ยืมเงินไปรษณียรายเดือนทุกเดือน 
6.10 งานดานประกันคุณภาพการศึกษา 

7. การตรวจเอกสาร 
 เอกสารท่ีสะทอนใหเห็นถึงข้ันตอนของการจัดทำแผนปฏิบัติการขององคการแลว ยังตรวจเอกสารท่ี
แสดงใหเห็นวามิติในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานราชการไทยนำมาจากกรอบแนวคิดเรื่อง 
Balance Scorecard และระบบราชการไทยไดปรับมิติการเงิน (Financial Perspective) มาเปนมิติประสิทธิ 
ผลในการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร (Effectiveness Perspective) ซ่ึงผูเขียนตีความวาผูปฏิบัติงานใหม 
ควรรับทราบ เปนการเสริมสมรรถนะองคความรูตามสายงาน/ ตำแหนงนี้ และสามารถนำมาเขียนในรายละเอียด
งานวา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการตองแบงออกเปน 4 มิติ (กฤษณี มหาวิรุฬห.2547. แนวคิดการบริหารแบบ 
Balanced Scorecard.[Online]. Available: URL : http://www.geocities.com/vichakarn2002/ 
scorcard.doc) และอางอิงรายละเอียดในแตละมิติตอไป 
  Balanced  Scroecard  ประกอบดวยมุมมอง (Perspcetives) 4 ดาน คือ มุมมองดานการเงิน 
(Financial Perspective)  มุมมองดานลูกคา (Customer  Perspective)  มุมมองดานกระบวนการภายใน  
(Internal  Process  Perspective)  และมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา  (Learning  and  Growth  
Perspective)  มุมมองทุกดานจะมีวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกรเปนศูนยกลาง ในแตละดานประกอบดวย  
4 องคประกอบ  คือ 
 7.1 วัตถุประสงค (Objective) คือ สิ่งท่ีองคกรมุงหวังหรือตองการท่ีจะบรรลุในแตละดาน  
 7.2 ตัวชี้วัด (Measures หรือ Key Performance Indicators) คือ ตัวชี้วัดของวัตถุประสงคในแต 
ละดาน และตัวชี้วัดเหลานี้จะเปนเครื่องมือท่ีใชในการวัดวาองคกรบรรลุวัตถุประสงคในแตละดานหรือไม   
 7.3 เปาหมาย (Target) คือ เปาหมายหรือตัวเลขท่ีองคกรตองการจะบรรลุในตัวชี้วัดแตละประการ 
 7.4 แผนงาน โครงการ หรือ กิจกรรม (Initiatives)  ท่ีองคกรจะจัดทำเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดข้ึน  
โดยในข้ันนี้ยังไมใชแผนปฏิบัติการท่ีจะทำ แตเปนเพียงแผนงาน  โครงการ หรือกิจกรรม เบื้องตนท่ีตองทำเพ่ือ
บรรลุเปาหมายท่ีตองการ 
 นอกจากองคประกอบท้ัง 4 แลว ในทางปฏิบัติมักจะเพ่ิมอีก 1 องคประกอบ คือ ขอมูลในปจจุบัน 
(Baseline  Data)  ของตัวชี้วัดแตละตัว   การหาขอมูลในปจจุบันจะเปนตัวชวยในการกำหนดเปาหมายของ
ตัวชี้วัดแตละตัวใหมีความชัดเจนมากข้ึน Balanced Scorecard สามารถชวยในการนำกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

ระเบียบท่ีเกี่ยวของ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
   - พระราชกฤษฎกีาคาใชจายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมรวมระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  - พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2534 
  - พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2548 
  - พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
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- ระเบียบกระทรวงคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
          - ระเบียบกระทรวงคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 
          - บันทึกขอความ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
คาใชจายในการเดินทาง (การเบิกคาเชาท่ีพักแบบเหมาจาย) 
          - ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑการใชจายเงินรายไดเพ่ือจัดกิจกรรมทาง
วิชาการของนักศึกา พ.ศ. 2527  
 
8. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  
 งานการเงิน  ภารกิจท่ีเจาหนาท่ีงานการเงินของศูนยคอมพิวเตอร  ตองปฏิบัติเพ่ืออำนวยความสะดวก
ใหกับการดำเนินกิจกรรม/โครงการภายในศูนยฯ คือการติดตอประสานงานกับหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
คือ งานการเงิน โดยประกอบดวย  
  8.1 การขออนุมัติไปราชการและการเบิกจาย  
 8.2 การยืมเงินไปราชการ (กรณีขอยืมเงินไปราชการ)  
 8.3 การเคลียรเงินยืม (กรณีขอยืมเงินไปราชการ)  
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รายละเอียดข้ันตอนการดาเนินงานตาง ๆ ดังนี้  
 8.1 การขออนุมัติไปราชการและการเบิกจาย  
ข้ันตอนการขออนุมัติไปราชการ  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูขอไปราชการจัดทำบันทึกขออนุมัติไปราชการ  
โดยแนบตนเรื่องท่ีผานหัวหนาหนวยงาน 

 
 

 เสนอบักทึกอนุมัตไิปราชการผานหัวหนาหนวยงาน 

นำเอกสารท้ังหมด (ท่ีผานการอนุมัติแลว) ยื่นกับเจาหนาท่ีการเงิน 
 

เจาหนาท่ีการเงินทำเรื่องยืมเงินทดรองจาย
ใหกับผูไปราชการ 

 
 

 

 

เสนอรองอธิการบดีท่ีมีอำนาจอนุมัต ิ
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8.2 การยืนเงินไปราชการ (กรณีขอยืมเงินไปราชการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจาหนาท่ีการเงินตรวจสอบลูกหน้ีเงินยืน ในระบบ 
(3D-GF) 

 

เจาหนาท่ีทำบันทึกขออนุมัติใหผูไปราชการยืมเงินทดรองจาย 

ทำใบขอยืมเงินทดรองจายในระบบ (3D-GF) 

แจงผูไปราชการและ
ทำบันทึกขออนุมัติ 
ใหผูอื่นยืมเงินแทน 

คางสัญญายืมเงิน 
 

ไมคางสัญญายืมเงิน 
 

สงเอกสารท่ีอนุมตัิเรียบรอยแลวใหงานการเงิน   

ตรวจสอบเอกสารโดยแนบบันทึก 
ขออนุมัติไปราชการ  

 
 

งานการเงินดำเนินการเบิกจายเงินใหแกผูยืม 

 



 11 

 
 8.3 การเคลียรเงินยืม  (กรณีขอยืมเงินไปราชการ)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูขอไปราชการตองเคลียรสัญญายืมภายใน 15 วัน นับจากเสร็จส้ิน
การเดินทางไปราชการ โดยจัดทำรายงานเดินทางไปราชการ และ

ใบสำคัญจาย  
แนบ หลักฐานการเบิก , ตนเรือ่งฉบับจริงใหงานการเงิน 

 

เจาหนาท่ีการเงินตรวจรายงานการเดินทางใบสำคญัจาย 
   

 
ทำใบคืนเงินทดรองจายในระบบ (3D-GF)  

ทำใบเบิกเงินรายไดในระบบ (3D-GF)  

รวบรวมเอกสาร ใบคืนเงินทดรองจาย ใบเบิกเงินรายได  
รายงานการเดินทาง เอกสารใบสำคัญจาย หลักฐานการเบิกตาง ๆ 

พรอมตนเรื่อง 

ลงทะเบียนคมุการเบิกจาย เทาท่ีเบิกจริง 

สงเอกสารท่ีอนุมตัิเรียบรอยแลวสงใหงานการเงิน 

เสนอหัวหนาหนวยงานอนุมตั ิ

รองอธิการบดีท่ีมีอำนาจอนุมตั ิ

สิ้นสุด 
(ตรวจสอบสถานการณเบิกจายในระบบ (3D-

GF) 
 



 
ดับ 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวของ ผูรับิผิดชอบ 

1 
 
 

 
ไปผูขอไปราชการจัดทำบันทึกขออนุญาต 

ราชการผานระบบ 
 

15 นาที 1. ตรวจสอบความถูกตองในการกรอก
ขอมูลครบถวนและถกูตอง 
 

จัดทำตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 

1. แบบฟอรมการไปราชการ 
2. ส่ิงที่แนบ หนังสือตนเร่ืองเชิญ
เขารวมกิจกรรม อบรม สัมมนา 

อาจารย / เจาหนาที่  ที่
เปนเจาของเร่ือง 

3  
 
 

เสนอบันทกึผานผูอำนวยการ อนุมัต ิ

 
 

1 ชั่วโมง 1. นำเสนอเพื่อโปรดอนุญาตใหไปราการ 1. เจาหนาทีธุ่รการสง
บันทึก ที่ตรวจสอบแลว
ใหกับผูอำนวยการ 

1. แบบฟอรมการไปราชการ 
2. ส่ิงที่แนบ หนังสือตนเร่ืองเชิญ
เขารวมกิจกรรม อบรม สัมมนา 

เจาหนาทีธุ่รการ 

4  
 

เสนอรองอธกิารบดทีี่มอีำนาจ อนุมัต ิ
 

 

4 ชั่วโมง 1. นำเสนอเพื่อโปรดอนุญาตและอนุมัติ
ใหไปราการ 

1. เจาหนาทีธุ่รการสง
บันทึก ที่ตรวจสอบแลว
ใหกับรองอธกิารบดีผูที่มี
อำนาจลงนาม  

1. แบบฟอรมการไปราชการ 
2. ส่ิงที่แนบ หนังสือตนเร่ืองเชิญ
เขารวมกิจกรรม อบรม สัมมนา 

เจาหนาทีธุ่รการ 

5  
รับเร่ืองไปราชการที่อนุมัติแลว 

1 ชั่วโมง 1. เจาหนาทีธุ่รการดำเนินการไปรับเร่ือง
ที่ฝายธุรการกลาง 

1. เจาหนาทีธุ่รการรับ
เร่ืองที่อนุมัติแลว 

1. แบบฟอรมการไปราชการ 
2. ส่ิงที่แนบ หนังสือตนเร่ืองเชิญ
เขารวมกิจกรรม อบรม สัมมนา 

เจาหนาทีธุ่รการ 

6  
สงคืนใหกับผูขออนุญาตไปราขการ 

1 ชั่วโมง 1. เจาหนาทีธุ่รการดำเนินการอัดสำเนา
และสงเร่ืองคืนใหกับเจาของเร่ืองเพื่อจะ
ไดดำเนินการยืมเงินทดลองจายในการ
ไปราชการ 

1. เจาหนาทีธุ่รการสง
เร่ืองที่อนุมัติแลว คืน
ใหกับเจาของเร่ือง 

1. แบบฟอรมการไปราชการ 
2. ส่ิงที่แนบ หนังสือตนเร่ืองเชิญ
เขารวมกิจกรรม อบรม สัมมนา 

เจาหนาทีธุ่รการ 



9. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติของคูมือกระบวนการการเบิกจายเงินในการเดินทางไปราชการ 

9.1 ดำเนินการตรวจสอบความถูกตองของเรื่องและหลักฐานประกอบการเบิกจาย ดังนี้ 
        9.1.1  การกรอกใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ    

  โดยตรวจสอบความถูกตองของการเรียนรายงานในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
    - คำสั่งหรือบันทึกท่ีอนุมัติใหเดินทางไปราชการ 

- เรื่องท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
- สถานท่ีท่ีไปปฏิบัติราชการ 
- ระยะเวลาเดินทางไปราชการ 
- รายละเอียดคาใชจายในการเดินทางไปราชการแตละประเภท 
- จำนวนเงิน (ตัวเลขและตัวอักษร) 
- ลายเซ็น ตำแหนง ผูขอรับเงิน 
- ลายเซ็นผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัด หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

9.2 หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินตาง ๆ ดังนี้ 
                9.2.1 ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ  โดยดูรายละเอียด  ดังนี้ 
          - วัน เดือน ป ท่ีอนุมัติใหไปปฏิบัติราชการ 
     - เรื่องท่ีเดินทางไปปฏิบัติราชการ 
               - สถานท่ีท่ีไปปฏิบัติราชการ 
                - การขอใชยานพาหนะในการเดินทาง 
                9.2.2 ใบเสร็จรบัเงินและใบโฟลิโอสำหรับการเขาพัก มีรายละเอียดดังนี้ 
                 - ชื่อสถานท่ีพักในใบเสร็จรับเงิน 
                    - การสะกดชื่อ – นามสกุล ผูเขาพักถูกตองตรงกันกับใบอนุมัติการเดินทาง 
                    - จำนวนเงิน  (ตัวเลขหรือตัวหนังสือ)  ถูกตองตรงกัน 
                  - ลายเซ็นของผูรับเงิน 
                 9.2.3 ใบระบุรายละเอียดการเขาพักและการออกจากท่ีพัก จำนวนคนท่ีเขาพักและราคาหองพัก 

           9.2.4 ใบเสร็จคาน้ำมันเชื้อเพลิง ดูรายละเอียด  ดังนี้ 
   - วัน เดือน ป 

   - สถานท่ีออกใบเสร็จรับเงินถาเปนใบเสร็จรับเงินจากสำนักงานใหญ  ตองระบุสาขา
หรือสถานท่ีประกอบการนั้น ๆ  

   - ทะเบียนรถ  ตองถูกตองตรงกันกับใบขออนุมัติการเดินทาง 
   - ตองระบุปริมาณน้ำมัน  ราคาตอหนวย และจำนวนเงินรวมท้ังสิ้น (ตัวเลข  ตัวอักษร)   

    รวมท้ังมีผูเซ็นชื่อรับเงิน 
9.2.5 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  ในกรณีท่ีไมสามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูใหบริการได  

เชน  คาพาหนะ  คารถไฟ , คารถทัวร, รถแท็กซ่ี,  ยานพาหนะรับจาง,  ยานพาหนะสวนตัว  อ่ืน ๆ เปนตน 
                  9.2.6 อ่ืนๆ (ถามี) เชน คาทางดวน (ใชสำหรับรถราชการเทานั้น) คาธรรมเนียมเรือเฟอรี่เปนตน 
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบการกรอกขอมูลในระบบ 
 

 

1.1 ตรวจสอบความถูกตองของการสะกดตัวอักษรในบันทึกท่ีไดรับ โดยเฉพาะ  
ชื่อ-สกุล ตำแหนง โดยเช็คกับฐานขอมูลรายชื่อและตำแหนงของอาจารย 
บุคลากร โดยการเขาระบบฐานขอมูล   

2. ตรวจสอบความถูกตองและความ
ครบถวนของเอกสารท่ีอาจารย หรือ
บุคลากรในระบบ 

2.1  ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของระยะเวลาและงบประมาณ
ท่ีใชในการไปราชการของอาจารย หรือบุคลากรทำการบันทึกขออนุญาตไป
ราชการพรอมแนบเอกสาร หนังสือเชิญเขารวมประชุม อบรม สัมมนา  

3. ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท่ี
อนุมัติ 

3.1 ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารท่ีไดรับการอนุมัติ ครบถวนตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยฯ กำหนด 

 
10. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 
         10.1 ผูมีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร ไดแก 

10.1.1 ขาราชการท่ีไดรับคำสั่งใหไปปฏิบัติราชการ 
                10.1.2 ลูกจางท่ีไดรับคำสั่งใหไปปฏิบัติราชการ 

10.1.3 บุคคลภายนอก ไดแก 
        10.1.3.1 ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนดเทียบตำแหนงระดับขาราชการพลเรือนหรือ

ประโยชนในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
                        10.1.3.2 ขาราชการหรือลูกจางตางสังกัด 

        10.1.3.3 ผูซ่ึงเคยรับราชการ 
                ท้ังนี้สิทธิการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการเกิดข้ึนตั้งแตวันท่ีไดรับอนุมัติให
เดินทางไปราชการจนถึงกลับจากราชการ 
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วิธีการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราวในราชอาณาจักร ดังนี้ 

เทียบเทา
ระดับ

ตำแหนง 

คาเบี้ยเลี้ยง  (บาท : วัน) คาเชาท่ีพัก (บาท : วัน) คาพาหนะ 
 ประเภท

โรงแรม 
(หองพัก
คนเดียว) 

ประเภท
โรงแรม 

(หองพักคู) 

ประเภท
เหมาจาย 

รถทัวร รถไฟ เครื่องบิน 

1 - 2 240 1,500 850 400 เทาท่ีจาย
จริง 

ชั้น 2, 3 นั่ง /
นอนธรรมดา,  
นั่ง/นอนปรับ

อากาศ (รถเร็ว,
รถดวน,รถดวน

พิเศษ) 

กรณีจำเปน
เรงดวน,     

ชัน้ประหยัด 3 - 5 240 
 

1,500 850 400 เทาท่ีจาย
จริง 

6 - 8 240 1,500 850 400 เทาท่ีจาย
จริง 

- ชั้น 2, 3 นั่ง,
นอนธรรมดา  
นั่ง/นอนปรับ

อากาศ 
- ชั้น 1 นั่ง /นอน
ปรับอากาศ (รถ

เร็ว,รถดวน, 
รถดวนพิเศษ) 

ชัน้ประหยัด 

9 ข้ึนไป 270 2,200 1,200 400 เทาท่ีจาย
จริง 

เทาท่ีจายจริง 
 

ชั้นประหยัด/
ชั้นธุรกิจ 

10 ข้ึนไป 270 2,500 1,400 400 เทาท่ีจาย
จริง 

เทาท่ีจายจริง ชั้นประหยัด/
ชั้นธุรกิจ/
ชั้นหนึ่ง 

 
คาเบ้ียเล้ียง 
ประเภท ก ไดแก 

(1)  การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพ้ืนท่ีท่ีตั้งสำนักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 
(2)  การเดินทางไปราชการจากอำเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอำเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน 

ประเภท ข ไดแก 
(1)  การเดินทางไปราชการในทองท่ีอ่ืนนอกจากท่ีกำหนดในประเภท ก. 
(2) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงเปนท่ีตั้งสำนักงานซ่ึงปฏิบัติราชการปกติ 

 
การนับคาเบ้ียเล้ียง  (กรณีขออนุมัติ/การเบิกจาย) 

 - กรณีพักแรม 24 ชม. เปน 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเปน 1 วัน 
   - กรณีไมพักแรมเศษเกิน 12 ชม. เปน 1 วัน เกิน 6 ชม. นบัเปนครึ่งวัน 

 - กรณีลากิจ/ลาพักผอน กอนปฏิบัติราชการ ใหนับตั้งแตเริ่มปฏิบัติราชการ 
 - กรณีลากิจ/ลาพักผอน หลังปฏิบัติราชการ ใหนับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ 
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 - กรณีถาผูใหความชวยเหลือจัดเลี้ยงอาหารทุกม้ือ ใหงดเบิกคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
ขอควรจำ      
  *  ในกรณีท่ีจัดเลี้ยงอาหาร 2 ม้ือ ใหเบิกไดไมเกิน 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 
           *  ในกรณีจัดเลี้ยงอาหาร 1 ม้ือ ใหเบิกไดไมเกิน 2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย 
คาเชาท่ีพัก 

 1) กรณีการเดินทางท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักเกิน 15 วัน ใหหนวยงานใชดุลยพินิจกำหนดอัตราการ
เบิกจายท่ีไมสูงกวากรณีมีสิทธิเบิกไมเกิน 15 วัน 

 2) หามเบิกในกรณี  พักในยานพาหนะหรือทางราชการจัดท่ีพักให  
           3) สถานท่ีพักแรม ตองเปนโรงแรม 
  4) การเบิกคาท่ีพักในกรณีท่ีผูเดินทางไปราชการเปนเพศเดียวกันใหพักรวมกัน รวมถึงพนักงานขับ
รถยนต  ยกเวนผูบริหารระดับคณบดี/ผูอำนวยการ/รองอธิการบดีข้ึนไป สามารถพักคนเดียวได  
ขอควรจำ        
  * คาท่ีพักแบบเหมาจายไมตองเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  
  * คาท่ีพัก เพศเดียวกันใหพักรวมกันรวมถึงพนักงานขับรถยนต ยกเวนผูบริหาร ระดับคณบดี/ 
ผูอำนวยการ/รองอธิการบดี  ข้ึนไป สามารถพักคนเดียวได 
คาพาหนะ  ประกอบดวย 
  - คาโดยสาร  คาเชายานพาหนะ 
 - คาเชื้อเพลิง  คาระวางบรรทุก 
 - คาจางคนหาบหามสิ่งของ ของผูเดินทาง 
หลักเกณฑคาพาหนะ 

- การเดินทางไปราชการโดยปกติใหใชยานพาหนะประจำทางและใหเบิกคายานพาหนะได  
โดยประหยัด 

  - กรณีท่ีไมมียานพาหนะประจำทางหรือมีแตตองการความรวดเร็วเพ่ือประโยชนแกราชการให 
ใชยานพาหนะอ่ืนได แตผูเดินทางจะตองชี้แจงเหตุผลและความจำเปนไวในรายงานการเดินทางหรือหลักฐาน 
การขอเบิกเงินคาพาหนะนั้น 
  - ผูดำรงตำแหนงระดับ 6 ข้ึนไป หรือตำแหนงเทียบเทาใหเบิกคาพาหนะรับจางได สำหรับกรณี
ดังตอไปนี้ 
 
                     1) การเดินทางไป - กลับระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจำทางหรือกับสถานท่ีจัดยานพาหนะท่ีตองใชในการเดินทางไปยังสถานท่ีปฏิบัติราชการภาย 
ในเขตจังหวัดเดียวกัน    
                     2) ตองเดินทางขามเขตจังหวัดใหเบิกคาพาหนะรับจางไดเทาท่ีจายจริงแตตองไมเกินอัตรา
ตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
             3) การเดินทางไป - กลับระหวางสถานท่ีอยูท่ีพักกับสถานท่ีปฏิบัติราชการ ภายในเขตจังหวัด
เดียวกันวันละไมเกิน 2 เท่ียว 

          4) การเดินทางไปราชการในเขต กทม. ผูซ่ึงไมมีสิทธิเบิกคาพาหนะตามวรรค 3 ถาตองนำ
สัมภาระในการเดินทางหรือสิ่งของเครื่องใชของทางราชการไปดวยและเปนเหตุใหไมสะดวกท่ีจะเดินทางโดย
ยานพาหนะประจำทางใหเบิกคาพาหนะรับจางได 
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                     5) การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกหรือการเดินทางไปราชการ ผูเดินทางจะ 
เบิกคาพาหนะรับจางตามขอ 1.2 ไมได  (พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 22) 
ยานพาหนะในการเดินทาง ใหปฏิบัติดังนี้ 
เครื่องบิน 
  1) ขาราชการผูดำรงตำแหนงระดับ 6 ข้ึนไปหรือเทียบเทาจึงจะเดินทางโดยเครื่องบินได โดยนั่งในอัตรา
ชัน้ประหยัด 
  2) ขาราชการหรือลูกจางตามขอ 1 ใหเดินทางไดเฉพาะกรณีจำเปนและรีบดวนเพ่ือประโยชนแกทาง
ราชการเทานั้น 
  3) การเดินทางซ่ึงไมเขาหลักเกณฑตามขอ 1 และขอ 2 จะเบิกคาใชจายไดไมเกินคาพาหนะในการ
เดินทางภาคพ้ืนดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซ่ึงผูเดินทางจะพึงเบิกได 
ยานพาหนะสวนตัว 
  1) รถยนตสวนบุคคล 

      2) รถจักรยานยนตสวนบุคคล 
ใหเบิกเงินชดเชยแกผูเดินทางซ่ึงเปนเจาของหรือผูครอบครองในอัตรา /1 คัน คือ 
      1) รถยนตสวนบุคคลกิโลเมตรละ 4  บาท 
           2) รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 2  บาท 
           3) ระยะทางใหคำนวณระยะของกรมทางหลวงในทางสั้นและตรงท่ีสามารถเดินทางไดสะดวก 
           4) ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ ผูใชยานพาหนะสวนตัวตองรับผิดชอบเอง (ทุกกรณี)  
           5) ผูขออนุมัติเดินทางจะตองมีใบขับข่ีท่ีถูกตองตามกฎหมายในการเดินทางไปราชการ 
           6) การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะสวนตัวผูเดินทางจะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา  
หรือผูท่ีไดรับมอบอำนาจจากหัวหนาสวนราชการ จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะ
เหมาจายตามระยะทางของการไปปฏิบัติราชการได 

    7) ในการขอใชรถยนตสวนตัวเพ่ือเดินทางไปราชการจะตองระบุเหตุผลและความจำเปนในการ 
ขอใชรถยนตสวนตัว  โดยตองมีผูรวมเดินทางดวยอยางนอย 3 คนข้ึนไป ยกเวนงบประมาณ  โครงการวิจัยท่ี
เจาของโครงการไดรับอนุมัติโครงการเรียบรอยแลว  
           8) ในการขอใชรถยนตสวนตัวเพ่ือเดินทางไปราชการ หากมีความจำเปนเรงดวน  ผูบริหารท่ีไดรับ  
มอบอำนาจจะพิจารณาเปนรายกรณีไป  
ขอควรจำ            
   * การเดินทางไปราชการใชยานพาหนะสวนตัวจะตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีไดรับมอบ
อำนาจจากหัวหนาสวนราชการ  จึงมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเหมาจาย ตามระยะทางของ
การไปปฏิบัติราชการได 
  * การขอใชรถยนตสวนตัวเพ่ือเดินทางไปราชการจะตองระบุเหตุผล และความจำเปนในการใชรถ  
โดยตองมีผูรวมเดินทางอยางนอย 3 คนข้ึนไป 
หลักเกณฑคาพาหนะรถรับจาง (Taxi)  
 1) ไมมีพาหนะประจำทาง 
 2) มีพาหนะประจำทาง แตมีเหตุผลและความจำเปนตองชี้แจงไวเปนหลักฐาน 

3) ระดับ 6 ข้ึนไป 
    3.1) ไป - กลับ ระหวางท่ีพัก/ท่ีทำงานกับ สถานีพาหนะประจำทาง/สถานท่ีจัดยานพาหนะท่ีตอง 

ใช ในการเดินทาง 
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              3.2) คาพาหนะขามจังหวัดระหวางกรุงเทพฯ กับจังหวัดท่ีมีเขตติดตอกับกรุงเทพฯ เทาท่ีจายจริง 
ภายในวงเงินเท่ียวละไมเกิน 600 บาท กรณีในทองท่ีท่ีไมมีรถประจำทางระหวาง  จังหวัดผาน (กทม.,สมุทร 
ปราการ ,ปทุมธานี ,นนทบุรี ) 
              3.3) คาพาหนะขามเขตจังหวัดอ่ืน เบิกคาพาหนะรับจางท่ีจายจริงภายในวงเงินไมเกินเท่ียวละ  
500 บาท 

    3.4) ไป - กลับ ระหวางท่ีพัก กับ สถานีท่ีปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไมเกิน  
2  เท่ียว (ยกเวนการสอบคัดเลือก) 

 4) ระดับ 5 ลงมา กรณีมีสัมภาระเดินทาง สามารถเบิกจายตามขอ 3.2, 3.3 ได 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย (คาเดินทางไปราชการ) 

1) ใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ หรือขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
2) ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  
3) ใบเสร็จรับเงิน , ใบแจงรายการของโรงแรม (โฟลิโอ) 
4) ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
5) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีไมสามารถเรียกหลักฐานการรับเงินจากผูรับเงินได) 
6) เอกสารประกอบการเบิกจายคาเครื่องบินภายในประเทศ มี 2 ลักษณะ คือ 

 
   6.1)  ซ้ือบัตรโดยสารผานระบบอิเลคทรอนิคส (E-ticket) หรือผาน web ให print  
ใบ Itinerary Receive ซ่ึงระบุรายละเอียดดังนี้ 
                                          -  ชื่อสายการบิน 
                                          -  วันท่ีออกบัตรโดยสาร 
                                          -  ชื่อ/สกุลของผูเดินทาง 
                                          -  ตนทาง, ปลายทาง 
     -  เลขท่ีเท่ียวบิน 
   -  วัน เวลาท่ีเดินทาง 
          -  จำนวนเงินคาโดยสาร, คาธรรมเนียมอ่ืน ๆ   
                                          -  จำนวนเงินรวม                                                   
 6.2)  กรณีซ้ือเงินสดจากสายการบิน หรือซ้ือผานบริษัททัวรเอกสาร ประกอบดวย 
กากบัตรโดยสาร และใบเสร็จรับเงิน ซ่ึงมีรายละเอียด ตามขอ  

11. มาตรฐานคุณภาพงาน 
  บุคลากรกลุมงานไอซีทีของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนทรัพยากรท่ีสำคัญของ
องคกรและหนวยงาน ความจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ใหมีวิสัยทัศน ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน บุคลากรไดรับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนา
บุคลากรกลุมงานไอซีที ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลผลิต การพัฒนาบุคลากรกลุมงานดานไอซีทีของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ผลลัพธ บุคลากรกลุมงานไอซีทีของสำนักฯ ไดรับการพัฒนาวิสัยทัศน และความรู ทักษะดานไอซีที 

เชิงปริมาณ จำนวนครั้งในการพัฒนาบุคลากรกลุมงานไอซีทีของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

เชิงคุณภาพ ระดับความรู ความเขาใจ และทักษะท่ีไดรับท่ีเปนผลจากการพัฒนา 
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กรณีท่ีหลักฐานประกอบการเบิกจายสูญหาย 
 ใหประสานกับบริษัทสายการบิน  หรือบริษัทตัวแทนจำหนาย  (กรณีซ้ือจากบริษัทตัวแทนจำหนาย)  
เพ่ือขอสำเนาใบเสร็จรับเงินบัตรโดยสารเครื่องบิน  หรือใบรับเงิน  (Irinerary  Receipt) พรอมรับรองสำเนา
ถูกตอง  และใชเอกสารดังกลาวพรอมคำรับรองจากผูเดินทางวา “ยังไมเคยนำฉบับจริงมาเบิกเงินจากราชการ  
แมหากคนพบในภายหลังจะไมนำมาเบิกจายจากราชการอีก”  เปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน 
 
12. ระบบติดตามประเมินผล 
  ผูปฏิบัติงานในกระบวนการตองสงรายงานสรุป ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีสำคัญของกระบวนการ 
และมาตรฐานคุณภาพงานในแตละข้ันตอน รวมท้ังสงสรุปปญหาและความเสี่ยงตอการบรรลุขอกำหนดท่ีสำคัญ 
ตัวชี้วัดท่ีสำคัญของกระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงานในแตละข้ันตอนท่ีพบ โดยจัดทำเปนรายงานสรุปสง
ใหหัวหนางานการเจาหนาท่ีทุกๆ ทุก 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยหัวงานจะเปนผูประเมินผล
การปฏิบัติงานตามคูมือ/ แนวทางในการปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาและคุณภาพงานท่ีไดกำหนดไวในมาตรฐาน
คุณภาพงาน เพ่ือพิจารณาประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

13. เอกสารท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน 
  บันทึกแบบฟอรม / หนังสือราชการ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินการ ท่ีเปนการชี้แจงใหทราบถึงเอกสารอ่ืน
ใดท่ีตองใชประกอบคูกันหรืออางอิงถึงกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นๆ สมบูรณ ไดแก ระเบียบปฏิบัติ 
พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติงาน เปนตน 
 ระเบียบท่ีเกี่ยวของ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
   - พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมรวมระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  - พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2534 
  - พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2548 
  - พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 

- ระเบียบกระทรวงคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
        - ระเบียบกระทรวงคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2550 
          - บันทึกขอความ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑการเบิก
คาใชจายในการเดินทาง (การเบิกคาเชาท่ีพักแบบเหมาจาย) 
          - ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วาดวยหลักเกณฑการใชจายเงินรายไดเพ่ือจัดกิจกรรมทาง
วิชาการของนักศึกา พ.ศ. 2527  
 

14. แบบฟอรมท่ีใช / ตัวอยาง 
 14.1 บันทึกขอความ 
 14.2 ขออนุญาตไปราชการ 
 14.3 ใบสัญญาการยืมเงิน 
 14.4 ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 14.5 ใบเสร็จคาท่ีพัก 
 14.6 ใบเสร็จคาน้ำมันเชื้อเพลิง 
 14.7 ใบเสร็จทางดวน 
 14.8 ใบเสร็จตั๋วเครื่อง 
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 14.9 ใบ กง.3 ใบอนุมัติเบิกคาใชสอยการไปราชการ 
 14.10 ใบงบหนาสำคัญเบิกเงิน 
 14.11 ใบบันทึฎีการับ – สง 

15. ปญหาสำคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแกไข 
ปญหา/ ความเส่ียงสำคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา 
ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเส่ียงสำคัญท่ีพบ

ในการปฏิบัติงาน 
วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเส่ียง 
1 ผูขออนุญาตไปราชการจัดทำบันทึกขอ

อนุญาตไปราชการผานระบบ 
- ผูขออนุญาตไปราชการกรอก
ขอมูลไมครบถวน 
- บุคคลการไมทราบระเบยีบ 
ขอบังคับ ในการไปราชการ 

- จัดอบรมเพ่ือทำความ
เขาใจในการกรอกขอมูล
ผานระบบ 2 เสนอบันทึกผานผูอำนวยการ อนุมัติ 

3 เสนอรองอธกิารบดีท่ีมีอำนาจ อนุมัติ 
4 รับเรื่องไปราชการท่ีอนุมัติแลว 
5 สงคืนใหกับผูขออนุญาตไปราขการ 

 
16. บรรณานุกรม 
วารสาร สคล.สาร ปท่ี 10 ฉบับท่ี 11  ตุลาคม 2545 คอลัมนอาหารสมอง :  เกร็ดความรูทางการบริหาร   หนา      
             7 - 8  ของสำนกัเลขาธิการรัฐมนตรี 
กฤษณี  มหาวิรุฬห.2547. แนวคิดการบริหารแบบ Balanced  Scorecard. สืบคนเมือวันท่ี  15 พฤษภาคม 
2560., จาก http://www.geocities.com/vichakarn2002/scorcard.doc 
http://audit.hss.moph.go.th/uploadFiles/document/D00000001658_26863.pdf 
http://www.education.mju.ac.th/fileDownload/4320161713687.pdf 
https://fin.cmru.ac.th/2016/admin/files/t_56/08_royal_decree_journey_vol.8_2553.PDF 
http://www.tru.ac.th/audit/docfile/file2.pdf 
http://123.242.172.6/klang/images/law/journal/7_2548.pdf 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://audit.hss.moph.go.th/uploadFiles/document/D00000001658_26863.pdf
http://www.education.mju.ac.th/fileDownload/4320161713687.pdf
https://fin.cmru.ac.th/2016/admin/files/t_56/08_royal_decree_journey_vol.8_2553.PDF
http://123.242.172.6/klang/images/law/journal/7_2548.pdf


 21 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. ตัวอยางแบบฟอรม 
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ภาคผนวก ข. กฏระเบียบ/คำสั่ง 
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ภาคผนวก ค. บันทึกท่ีเก่ียวของ 
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ภาคผนวก ง. ประวัตของผูจัดทำ 
 

 

ประวัติผูเขียน 
ช่ือ – สกุล    นางกนกวรรณ  นาคเหล็ก 
วันเดือนปเกิด  18  กันยายน  2518 
สถานท่ีเกิด  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
ท่ีอยูปจจุบัน  17/2 หมูท่ี 1 ตำบลนครชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร 
สถานท่ีทำงาน   งานศูนยคอมพิวเตอร  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพชร  
    69 หมู  1 ตำบลนครชุม  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี :  ศศ.บ.การจัดการท่ัวไป (คอมพิวเตอรธุรกิจ)  
    สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร (2545) 
    ปริญญาโท :   บธ.ม.(บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2555) 
ตำแหนงปจจุบัน  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
     

 
 
 

 


	ประเภท ก ได้แก่
	ประเภท ข ได้แก่


