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เรื่อง 
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ตรวจสอบการจัดท า ครั้งที่ ๑ 
 

…………………………………………….. 
ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

วันที่..........เดือน.................................................พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  



๒ 
 

ค าน า 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง 

และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเอกสาร
แสดงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลัก มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงาน 
มีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของ
หน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับกระบวนการขออนุญาตไปราชการชั่วคราว
ในราชอาณาจักร ของงานบริหารงานทั่วไป สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
กระบวนการขออนุญาตไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร โดยเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับ
บุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ตลอดจนเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมี
คู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของ
หน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ 

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก
เล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้อ านวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา ที่เป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 

นางประภาพร  แตงพันธ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 



๓ 
 

สารบัญ  

ส่วนที่ ๑ บริบทมหาวิทยาลัย ๑ 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๑ 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ๒ 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ๒ 

เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย ๓ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๕ 

ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๖ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๑ 

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการขออนุญาตไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร ๑๙ 

ขั้นตอนที่ ๑ การท าบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ ๒๗ 

ขั้นตอนที่ ๒ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๓๖ 

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการ และการใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ ๔๐ 

ขัน้ตอนที่ ๔ การยืมเงินทดรองไปราชการ ๕๗ 

ขั้นตอนที่ ๕ การยกเลิกไปราชการ ๖๘ 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๗๑ 

ขั้นตอนที่ ๗ การส่งคืนเงินทดรองราชการ ๙๙ 

ประวัติผู้เขียน ๑๐๔ 

 

  

๑๐๓ 



๔ 
 

สารบัญรูปภาพ 

ภาพที่ ๑ อาคารเรือนไทยหมู่ สถาบันอยุธยาศึกษา ๖ 

ภาพที่ ๒ หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓ ๗ 

ภาพที่ ๓ โครงสร้างสถาบันอยุธยาศึกษา ๑๑ 

ภาพที่ ๔ กระบวนการขออนุญาตไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร ๒๖ 

ภาพที่ ๕ ตัวอย่างหนังสือขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการมอบหมายให้ท าเรื่องไปราชการ  

และขอใช้รถ ๒๘ 

ภาพที่ ๖ ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ๓๐ 

ภาพที่ ๗ ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ๓๑ 

ภาพที่ ๘ ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการของผู้อ านวยการ ๓๓ 

ภาพที่ ๙ ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการของผู้อ านวยการ ๓๔ 

ภาพที่ ๑๐ ตัวอย่างแบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์ ๔๑ 

ภาพที่ ๑๑ ตัวอย่างแบบขออนุญาตไปราชการบุคลากรสายสนับสนุน ๔๒ 

ภาพที่ ๑๒ ตัวอย่างการกรอกแบบขออนุญาตไปราชการ ๔๓ 

ภาพที่ ๑๓ ตัวอย่างแบบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย ๔๕ 

ภาพที่ ๑๔ ตัวอย่างการกรอกแบบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย ๔๖ 

ภาพที่ ๑๕ ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเพ่ือเดินทางไปราชการ ๔๗ 

ภาพที่ ๑๖ ตัวอย่างการแนบเส้นทางการเดินทาง ๔๘ 

ภาพที่ ๑๗ ตัวอย่างการเขียนแบบขออนุญาตไปราชการโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ๔๙ 

ภาพที่ ๑๘ ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปราชการ ๕๑ 

ภาพที่ ๑๙ ตัวอย่างรายละเอียดการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปราชการ ๕๒ 

ภาพที่ ๒๐ แบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์ กรณีท่ีเดินทางโดยสารเครื่องบิน ๕๔ 

ภาพที่ ๒๑ แบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์ กรณีท่ีเดินทางโดยสารเครื่องบิน (ต่อ) ๕๕ 

ภาพที่ ๒๒ ขั้นตอนการท าใบยืมเงิน (ทดรองราชการ) ๕๘ 

ภาพที่ ๒๓ ขั้นตอนการเพ่ิมประวัติของผู้ยืมเงินไปราชการ ๕๘ 

ภาพที่ ๒๔ ขั้นตอนการพิมพ์รหัสผู้ขาย ๕๙ 

ภาพที่ ๒๕ ขั้นตอนการเปิดข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขาย ๖๐ 



๕ 
 

สารบัญรูปภาพ (ตอ่) 

ภาพที่ ๒๖ ขั้นตอนการกรอกข้อมูลรายละเอียดการเดินทางไปราชการ ๖๑ 

ภาพที่ ๒๗ ขั้นตอนการระบุจ านวนค่าใช้จ่าย ๖๒ 

ภาพที่ ๒๘ ขั้นตอนการพิมพ์สัญญา ๖๓ 

ภาพที่ ๒๙ สัญญาการยืมเงินที่ได้จากระบบ ๖๔ 

ภาพที่ ๓๐ สัญญาการยืมเงินที่ได้จากระบบ (ต่อ) ๖๕ 

ภาพที่ ๓๑ ขั้นตอนการยกเลิกสัญญา ๖๖ 

ภาพที่ ๓๒ ตัวอย่างแบบขอยกเลิกไปราชการ ๖๙ 

ภาพที่ ๓๓ การเปิดกล่องกรอกข้อความส าหรับสร้าง ใบ กง.๓ ๗๒ 

ภาพที่ ๓๔ กล่องการบันทึกใบขอเบิกเงิน แบบ กง.๓ ๗๓ 

ภาพที่ ๓๕ ตัวอย่าง ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ แผ่นที่ ๑ ๗๔ 

ภาพที่ ๓๖ ตัวอย่าง ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แผ่นที่ ๒ ๗๕ 

ภาพที่ ๓๗ การเปิดกล่องกรอกข้อความส าหรับสร้างใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ๗๖ 

ภาพที่ ๓๘ กล่องกรอกข้อมูล การบันทึกใบ งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ๗๗ 

ภาพที่ ๓๙ การเลือกรายการข้อมูลเพ่ือสร้างบันทึกรายการขอเบิก ๗๘ 

ภาพที่ ๔๐ กล่องบันทึกรายการขอเบิก ๗๙ 

ภาพที่ ๔๑ กล่องบันทึกรายการขอเบิก ๘๐ 

ภาพที่ ๔๒ การบันทึกและพิมพ์ใบงบหน้าส าคัญเบิกเงิน ๘๑ 

ภาพที่ ๔๓ ตัวอย่างใบงบหน้าใบส าคัญรับเงิน ๘๒ 

ภาพที่ ๔๔ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที ่๑ แบบ ๘๗๐๘ ๘๔ 

ภาพที่ ๔๕ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ ๑ แบบ ๘๗๐๘ (ต่อ) ๘๕ 

ภาพที่ ๔๖ หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ ๒ แบบ ๘๗๐๘ ๘๖ 

ภาพที่ ๔๗ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑) ๘๗ 

ภาพที่ ๔๘ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ๘๘ 

ภาพที่ ๔๙ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องบิน ๘๙ 

ภาพที่ ๕๐ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามัน ๙๐ 

ภาพที่ ๕๑ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ๙๑ 



๖ 
 

สารบัญรูปภาพ (ตอ่)  

ภาพที่ ๕๒ ตัวอย่างใบรายงานการเข้าพัก (FOLIO) ๙๒ 

ภาพที่ ๕๓ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน ๙๒ 

ภาพที่ ๕๔ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๑ แผ่นที่ ๑ ๙๔ 

ภาพที่ ๕๕ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๑ แผ่นที่ ๒ ๙๕ 

ภาพที่ ๕๖ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๑ แผ่นที่ ๓ ๙๖ 

ภาพที่ ๕๗ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๒ ๙๗ 

ภาพที่ ๕๘ ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่งเงินคืน ๑๐๐ 

ภาพที่ ๕๙ ตัวอย่างสัญญายืมเงิน เลขที่ บย.ที่ ... ๑๐๑ 

 

 

 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บริบทมหาวิทยาลัย 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๗–๖๕๕๕-๙ โทรสาร ๐–๓๕๓๒-
๒๐๗๖ ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน 
๓๐,๐๐๐ บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ตั้งอยู่บริเวณหลัง
พระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ๑ - ๒ - ๓ แต่เพ่ิมวิชาครู 
 พ.ศ. ๒๔๕๘  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการ
ผลิตครูมูล (ครู ป.) 
 พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
 พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียดแห่งเดียว 
 พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
ประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 
 พ.ศ. ๒๔๗๙ ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหาร ที่ต าบลหัวแหลม  
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนี ยบัตร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอน 
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนก
เกษตรกรรม 
 พ.ศ. ๒๔๘๔ ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณ 
ข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพักอู่ทอง 
ในปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๔๙๑ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู 
พระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. ๒๔๙๗ กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 
 พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ ๒ – ๒ - ๒ ของกรมฝึกหัดครู รับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อ ๒ ปี 
 พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ 
ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา 



๒ 
 

 พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.หรือ พ.ม. เปิดปีแรก 
๒ สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร ๒ ป ี
จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.๕ และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , 
ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ปี 
รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๒ ปี พร้อม ๆ กัน 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน                  
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
๒๕๓๘ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
การบริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เริ่มมีผลบังคับใช้ 
ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
 
 



๓ 
 

 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
  ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจั ดการ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ภายในปี ๒๕๖๔ 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ๑) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 
และภูมิปัญญาสากล 
 ๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่น  อีกทั้ง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 ๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 
 ๔) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นให้มี
จิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวม 
 ๕) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ  
และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 ๖) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 
และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๗) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม                           
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิด  
การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ๘) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
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นโยบายของมหาวิทยาลัย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะ 
ให้มีอ านาจและหน้าที่ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย 
การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
  ๑) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็น
เลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๒) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขัน 
ได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

๓) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว      
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

๔) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้าน
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 

๕) สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
และการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๖) สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น               
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

๗) ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๘) สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล โดยใช้            
หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๙) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการ
สอน และการวิจัยสู่ระดับสากล 

๑๐) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 



๕ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 



๖ 

ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ภาพที่ ๑ อาคารเรือนไทยหมู่ สถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ที่ด าเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและ
วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม 
เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยา
ศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมการละเล่นพ้ืนเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยังมี
ฐานะเป็น วิทยาลัยครู ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญญัติให้วิทยาลัยมีหน้าที่ ประการหนึ่งคือ 
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ.๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติตั้งส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น “ศูนย์
วัฒนธรรม” โดยให้วิทยาลัยครู เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเป็นประธาน และ
คณาจารย์เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรม แห่ง
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริเริ่มจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ 
เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓   
 



๗ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

ภาพที่ ๒ หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓  
 

พ.ศ.๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานประจ าวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยา จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

ต่อมา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ เป็น                               
“หอศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ที่ได้ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒                     
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราช
ด าเนิน ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ 
กรกฎาคม ๒๕๒๘   

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได้
ก าหนดให้สถาบันราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ 
ประการหนึ่ง คือ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้ าภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ใน พ.ศ.๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีส านักงานตั้งอยู่ 
ณ อาคารเรียน ๓ 

ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ.๒๕๔๔ เพ่ือสร้างอาคารหลังใหม่ 
ส าหรับเป็นอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และ 



๘ 

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให้เห็น  
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่มีการจัดพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิก 
ในครอบครัวและพ้ืนที่การใช้สอย ที่เอ้ือต่อสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากที่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ใน พ.ศ.๒๕๔๗ แล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันอยุธยา
ศึกษา” ท าหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้าง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.๒๕๔๗ ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ 
การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ที่แห่งนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙                     
โดยมีการแบ่งการใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั้นล่างเป็นส านักงาน ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูล              
อยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง 
เรือนไทยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน 
นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์ภายใต้ชื่อ “สถาบันอยธุยาศึกษา”  

 

เหตุผลในการจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วน
ร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ที่เคย
เป็นราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครที่มีเอกลักษณ์ มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่อุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์และ
อารยธรรมจนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ขึ้นบัญชีเป็นนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
ณ เมืองคาร์เท็จประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น 

เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้ า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ



๙ 

ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม 

เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับ 

อยุธยาศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม  การละเล่นพ้ืนบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ  แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับ

ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ที่ตั้ง/อาณาเขต 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์                     
ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง                     
อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของ
พระราชามาใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการกับการเรียนการสอน 
 ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “อยุธยาเมืองมรดกโลก” 
 ๓. มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรัชญา 
รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

วิสัยทัศน์ 
 ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ 
 ๑. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๒. วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๓. บูรณาการการพัฒนาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชด าริ 
 

  



๑๐ 

กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาสถาบันอยุธยาศึกษาให้เป็นสถาบันวิชาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก 
 ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศของข้อมูลด้านวัฒนธรรมอยุธยาเพ่ือขยายเครือข่ายและเสริมสร้าง
ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

วัฒนธรรมองค์กร  
บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม 
ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 
 



๑๑ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ ๓ โครงสร้างสถาบันอยุธยาศึกษา  

 

 

 

  

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม 

งานบริหารงาน

ทั่วไป 
งานอยุธยาศึกษา หอศิลป์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยว 
ทางวัฒนธรรมและ 
ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

1. หน่วยธุรการ 
2. หน่วยนโยบายและ
แผน 
3. หน่วยบริหารงาน
บุคคล 
4. หน่วยการเงินและ
พัสดุ 
5. หน่วยอาคารสถานที่ 
6. หน่วยประกันคุณภาพ 
7. หน่วยจัดหารายได้ 
8. หน่วยประชาสัมพันธ์ 

1. หน่วยท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2. หน่วยอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรมท้องถ่ิน 

3. หน่วยบริการวิชาการ

ด้านศิลปวัฒนธรรม 

4. หน่วยฐานข้อมูล 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา 

 

 

1. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยา

ศึกษา 

2. หน่วยบริการวิชาการ               

ด้านอยุธยาศึกษา 

3. หน่วยวิจัยและการจัดการ

ความรู้ด้านอยุธยาศกึษา 

4. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศ

ทางวิชาการ 

5. หน่วยวารสารวิชาการ

อยุธยาศึกษา 

 

หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ 
ศิลปกรรม   

 

1. หน่วยส่งเสริม  
สนับสนุนการท่องเที่ยว 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. หน่วยจัดแสดง
นิทรรศการ วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 



๑๒ 

งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

งานบริหารทั่วไป 
 ๑. หน่วยธุรการ 
  ๑.๑ จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการต่าง ๆ ของสถาบันฯ ตามระเบียบราชการ 
  ๑.๒ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ทั้งภายในและภายนอก 

๑.๓ จัดท าแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมจัดเตรียมข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
  ๑.๔ จัดท าหนังสือราชการภายในและภายนอก 
  ๑.๕ จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
  ๑.๖ การร่าง ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 

๑.๗ การส าเนาหนังสือราชการ ทั้งภายใน ภายนอก และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๑.๘ ปฏิบัติงานเลขานุการให้กับผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๑.๙ ประสานงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานธุรการให้เกิดความเรียบร้อย 
 ๒. หน่วยนโยบายและแผน 
  ๒.๑ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
  ๒.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
  ๒.๓ จัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
  ๒.๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
  ๒.๕ จัดท ารายงานประจ าปี 
  ๒.๖ จัดท าแผนความเสี่ยง 
  ๒.๗ จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
  ๒.๘ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒.๙ จัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง 
 ๓. หน่วยบริหารงานบุคคล 
  ๓.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๓.๒ จัดท าและทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๓.๓ ส ารวจข้อมูล เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๓.๔ ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๕ ด าเนินการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร และการรวบรวมข้อมูลสถิติวันลาทุกประเภท 
 

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๑๓ 

 ๔. หน่วยการเงินและพัสดุ 
  ๔.๑ จัดตั้งค าของบประมาณการใช้จ่ายประจ าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๔.๒ จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี 
  ๔.๓ จัดท า ซื้อ-จ้าง และการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ๔.๔ จัดท าบัญชีคุมยอดรายจ่ายทุกหมวดงบประมาณ 
  ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงรายการและหมวดรายจ่าย 
  ๔.๖ จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
  ๔.๗ จัดท าระเบียบจัดหารายได้ 
  ๔.๘ จัดท าบัญชีการจัดหารายได้ 
  ๔.๙ การเบิก-จ่าย งานพัสดุ 
  ๔.๑๐ การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุคงทนถาวร และการซ่อมบ ารุงรักษา 
  ๔.๑๑ การจัดท าบัญชีคุมยอดพัสดุ  
 ๕. หน่วยอาคารสถานที่ 
  ๕.๑ ควบคุมดูแล อาคารสถานที่  และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
  ๕.๒ ประสานงาน ซ่อม-บ ารุง กรณีเกิดการช ารุด 
  ๕.๓ ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
 ๖. หน่วยประกันคุณภาพ 
  ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖.๒ จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
  ๖.๔ จัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด 
  ๖.๕ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
  ๖.๖ จัดเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน 
  ๖.๗ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 
 ๗. หน่วยจัดหารายได้ 
  ๗.๑ วางแผนด าเนินงานในการจัดหารายได้  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 

๗.๒ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดหารายได้  
  ๗.๓ บริการให้เช่าสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับจัดงานประเพณีต่าง ๆ และการแสดง
ทางด้านวัฒนธรรม 
  ๗.๔ ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการจัดเก็บรายได้  
 
 



๑๔ 

 ๘. หน่วยประชาสัมพันธ์ 
  ๘.๑ วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 

๘.๒ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชน และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
  ๘.๓ จัดท าเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ของสถาบันฯ 
  ๘.๔ บันทึกภาพถ่าย / วิดีโอ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
  ๘.๕ เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เสนอฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เพื่อลงจดหมายข่าว
ประจ าสัปดาห์ 
  ๘.๖ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๘.๗ จัดท ารายงานประจ าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 
งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 ๑. หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๑ ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๓ รวบรวม สนับสนุน ส่งเสริม ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  ๑.๔ อนุรักษ์และสืบสานผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๑.๕ จัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๖ จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์ สืบสานและปลูกจิตส านึกทางด้านจริยธรรม คุณธรรมและ
ความเป็นเอกลักษณ์ไทย   
  ๑.๗ งานศาสนพิธี และพิธีการ  
  ๑.๘ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 ๒. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
  ๒.๑ ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ของจังหวัดฯ 
  ๒.๓ ส ารวจศึกษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยา 
  ๒.๔ งานเผยแพร่ความรู้  ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยาแก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
  ๒.๕ จัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  
 
 



๑๕ 

 ๓. หน่วยบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 
  ๓.๑ ส ารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือก าหนดหลักสูตร 
  ๓.๒ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ืออนุรักษ์ฯสืบสานให้คงอยู่คู่สังคมไทย 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา 
  ๓.๔ จัดอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
 ๔. หน่วยฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา  
  ๔.๑ งานเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบเพื่อการ
สืบค้นและเผยแพร่สู่ชุมชน 
  ๔.๒ งานจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ และเอกสารโบราณ 
  ๔.๓ งานปริวรรตเอกสารโบราณ 
  ๔.๔ จัดท าแผนที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
งานอยุธยาศึกษา 
 ๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 
  ๑.๑ วางแผน จัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรส าหรับให้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 
  ๑.๒ ส ารวจ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๓ ลงทะเบียนหนังสือ และข้อมูลสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล 
  ๑.๔ ให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๑.๕ พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๖ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูล
อยุธยาศึกษา 
  ๑.๗ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 
  ๑.๘ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 ๒. หน่วยบริการวิชาการด้านอยุธยาศึกษา 
  ๒.๑ วางแผนการจัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
  ๒.๒ ประสานงานวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
  ๒.๓ จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
  ๒.๔ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม 
ประชุม สัมมนา 
 ๓. หน่วยวิจัยและการจัดการความรู้ด้านอยุธยาศึกษา 
  ๓.๑ ตั้งหัวข้อการศึกษาองค์ความรู้ 
  ๓.๒ ก าหนดหลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากงานวิจัย 



๑๖ 

  ๓.๓ ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๓.๔ สรุปผลงานวิจัย 
  ๓.๕ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  ๓.๖ ด าเนินการสร้างและแสวงหาความรู้ จากประสบการณ์การท างานที่มีอยู่ในบุคลากร
สถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๓.๗ สังเคราะห์ ประมวลผล และกลั่นกรองประเด็นความรู้จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 
  ๓.๘ เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
  ๓.๙ วิเคราะห์ ประเด็นความรู้ที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้มาจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
  ๓.๑๐ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไข คู่มือปฏิบัติงาน ให้มีระเบียบแบบแผนเดียวกัน
ตลอดทั้งฉบับ 
  ๓.๑๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) 
 ๔. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ 
  ๔.๑ ส ารวจ รวบรวมข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา ส าหรับน าไปผลิตสื่อสารสนเทศทาง
วิชาการ 
  ๔.๒ จัดท า นิทรรศการให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
  ๔.๓ จัดท า แผ่นพับ ส าหรับเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
  ๔.๔ จัดท า เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ 
  ๔.๕ น าต้นฉบับเอกสารประกอบกิจกรรมทางวิชาการ ไปจัดตีพิมพ์ 
  ๔.๖ ควบคุม ตรวจสอบ เนื้อหาข้อมูลที่น ามาผลิตเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม 
และสัมมนาทางวิชาการ 
  ๔.๗ เผยแพร่สื่อสารสนเทศทางวิชาการ 
 ๕. หน่วยวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
  ๕.๑ ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบทความ 
  ๕.๒ ประสานงานรับบทความวิชาการจาก ผู้นิพนธ์ทางระบบวารสารออนไลน์ และทางอีเมล์ 
  ๕.๓ ประสาน กับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ 
  ๕.๔ จัดเตรียมต้นฉบับวารสาร 
  ๕.๕ ตรวจสอบ ความถูกต้องของการจัดเตรียมต้นฉบับวารสารก่อนตีพิมพ์ 
  ๕.๖ พัฒนา และดูแลระบบ Thai Journals Online หรือเว็บไซต์ส าหรับวารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา 
  ๕.๗ ประสานงาน การจัดพิมพ์วารสาร กับโรงพิมพ์ 
  ๕.๘ เผยแพร่วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
 



๑๗ 

งานหอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม   
  ๑.๑ จัดท าทะเบียนผลงานทางศิลปกรรม 
  ๑.๒ ออกแบบ จัดแสดงผลงานทางศิลปกรรม 
  ๑.๓ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปินสาขาต่าง ๆ  
  ๑.๔ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับนิทรรศการ 
  ๑.๕ ประสานศิลปินสาขาต่าง ๆ เพ่ือสร้างผลงานทางศิลปะ 
  ๑.๖ จ าหน่ายหนังสือและของที่ระลึก จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
  ๑.๗ พัฒนาบุคลากรเพ่ือน าชมภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๘ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  
  ๑.๙ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการหอศิลป์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 
  ๑.๑๑ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 
งานศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๑. หน่วยส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑ จัดท าปฏิทินท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๒ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๓ จัดท าแผนที่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
  ๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๖ ส่งเสริมการจัดการความรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๗ พัฒนาข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา  
  ๑.๘ ให้บริการน าชมแก่ผู้เข้าใช้บริการศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และน าชมตามเส้นทาง
  ๑.๙ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑๐ สร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๑.๑๑ จัดท าคู่มือแนะน าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 
 
 
 



๑๘ 

 ๒. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.๑ ออกแบบการน าเสนอนิทรรศการภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๒ จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๓ บ ารุงรักษา และพัฒนารูปแบบการน าเสนอภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๔ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๕ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 
  ๒.๖ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
  



๑๙ 

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนปฏิบัติงาน 
เรื่อง กระบวนการขออนุญาตไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 

การเดินทางไปราชการ จ าแนกได้ ๒ ลักษณะ คือ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  
และการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ ส าหรับการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรนั้น ยังจ าแนก
ย่อยออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) การเดินทางไปราชการชั่วคราว ๒) การเดินทางไปราชการประจ า  
และ ๓) การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม  

การเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร คือการไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกสถานที่ตั้ง
ของส านักงานที่ปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการ  
ภายในราชอาณาจักร ซึ่งจะมีระยะเวลาที่สั้น และมีก าหนดเวลาที่แน่นอน เช่น ๒ วัน หรือ ๕ วัน เป็นต้น 

ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในส่วนของการจัดท าการขออนุญาตไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักรนั้น 
จะต้องมีทักษะในการประสานที่ดีกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ มีความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบ  
และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงสิทธิในการเบิก ขั้นตอน วิธีการในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งมีความละเอียด รอบคอบ ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  
และด้านการเงินต่าง ๆ ที่ผู้ปฏิบัติและผู้ขอเบิกเงินควรทราบ  

ดังนั้น ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก จึงได้แสดงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
และอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบส าหรับเป็นฐานความรู้  
ก่อนที่จะเริ่มอธิบายถึงข้ันตอนการด าเนินงานในล าดับต่อไป ดังนี้ 

กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีแนวการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ซึ่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่ผู้ปฏิบัติและผู้ขอเบิกเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต้องทราบเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙  

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๔  
๔. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลัง 

พ.ศ. ๒๕๕๑  



๒๐ 

๕. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ 

๖. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเดินทางฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  

๗.  ระ เบี ยบกระทรวงการคลั ง  ว่ าด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ าย ในการฝึ กอบรม การจั ด งานและ 
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๘. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ ายเดินทางไปราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๖ และที่แก้ ไขเ พ่ิมเติม 
รวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๙. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๘.๔/ว๑๖๕ หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิก
จ่ายเงินในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีการ
ปฏิบัติกรณีผู้เดินทางท าหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๑๐. หนังสือราชการกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๗๘ เรื่อง การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณี
การเดินทางข้ามเขตจังหวัด วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๙  

๑๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยการลาและการเดินทางไปราชการ
ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑  

สิทธิที่ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
๑. ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง 
๒. ถ้าผู้เดินทางไปราชการมีความจ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับ

ท้องที่ตั้งส านักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุส่วนตัว โดยได้รับอนุมัติให้ลากิจ 
หรือลาพักผ่อนตามระเบียบว่าด้วยการนั้น และได้รับอนุมัติระยะเวลาดังกล่าวจากผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
การเดินทางไปราชการ ให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติราชการตาม
ค าสั่งของทางราชการแล้ว 

๓. ข้าราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงขึ้น ภายหลังวันที่ได้เดินทางไปราชการ
แล้ว ให้มีสิทธิที่จะรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามอัตราส าหรับต าแหน่งระดับที่สูงขึ้นนับแต่วันที่มีค าสั่ง
แต่งตั้งดังกล่าว แม้ค าสั่งนั้นจะให้มีผลย้อนหลังถึงหรือก่อนวันออกเดินทางก็ตาม 
 
  



๒๑ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง 

- การนับระยะเวลาเพ่ือค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ให้นับตั้งแต่เริ่มออกจากที่พักหรือสถานที่
ปฏิบัติราชการ จนถึงเวลาเดินทางกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ 

- กรณีพักแรม ให้นับ ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๑ วัน ส่วนที่ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง แต่นับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง 
ให้นับเป็น ๑ วัน 

- กรณีไม่พักแรม หากนับไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง แต่นับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ ๑ วัน แต่
ถ้าไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมง แตน่ับได้เกิน ๖ ชั่วโมง ให้ถือเป็นครึ่งวัน 

- กรณีเดินทางล่วงหน้า เนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติ
ราชการ ๐๘.๓๐ น.  

- กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น เนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน ให้นับถึง
สิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ ๑๖.๓๐ น. 

๒. ค่าเช่าที่พัก แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
- จ่ายจริง ใช้หลักฐานการเบิกค่าเช่าที่พัก ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งรายการของโรงแรม 

(FOLIO)  
- เหมาจ่าย ไม่ต้องแนบหลักฐานการขอเบิกค่าเช่าที่พัก 

๓. ค่าพาหนะ แบ่งเป็น ๓ ลักษณะ 
- ค่าพาหนะรับจ้าง หมายถึง รถแท็กซ่ี รถจักรยานยนต์รับจ้าง 
- พาหนะประจ าทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจ าทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะอ่ืนที่

ให้บริการขนส่งแกบุ่คคลทั่วไปเป็นประจ า มีเส้นทาง ค่าโดยสาร และค่าระวางแน่นอน 
- พาหนะส่วนตัว หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มิใช่ของราชการ 

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมผ่าน
ทางด่วน (เบิกจ่ายได้เฉพาะรถยนต์ส่วนราชการ) ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าปะยาง ค่าหนังสือผ่านแดน 
เป็นต้น 

อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่ได้รับในการเดินทางไปราชการชั่วคราว เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก 

ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ มีอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบ
การเบิกจ่ายเงินของกระทรวงการคลัง (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔)  
  



๒๒ 

๑.อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 

ประเภท: ระดับ อัตรา ( บาท : วัน : คน ) 

ทั่วไป: ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
วิชาการ: ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
อ านวยการ: ต้น 

๒๔๐ 

ทั่วไป: ทักษะพิเศษ 
วิชาการ: เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ: สูง 
บริหาร: ต้น สูง 

๒๗๐ 

๒. อัตราค่าเช่าที่พัก 

บุคคล/ระดับ 

ค่าเช่าที่พัก 
แบบเหมาจ่าย 

ไม่เกิน 
(บาท : คน : คืน) 

การเข้าพัก 
แบบจ่ายจริง 

ไม่เกิน 
(บาท : คน : คืน) 

ทั่วไป: ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส 
วิชาการ: ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ 
อ านวยการ: ต้น 

๘๐๐ พักเดี่ยว ๑,๕๐๐ 
พักคู่ ๘๕๐ 

ทั่วไป: ทักษะพิเศษ 
วิชาการ: เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ: สูง 
บริหาร: ต้น สูง 

๑,๒๐๐ พักเดี่ยว ๒,๒๐๐ 
พักคู่ ๑,๒๐๐ 

หมายเหตุ 
     ๑. การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หมายถึง การเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยกันตั้งแต่ ๒ คนข้ึน
ไป โดยไปในเนื้องานเดียวกัน ณ สถานที่ปฏิบัติราชการเดียวกัน การเบิกค่าเช่าที่พัก ต้องเลือก เบิกจ่ายใน
ลักษณะเดียวกันอย่างใดอย่างหนึ่ง (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ (ใน ๒)) 
     ๒. การเบิกค่าเช่าที่พัก 
          ๑) แบบเหมาจ่าย = ไม่ต้องแนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่สามารถใช้เกณฑ์นี้ได้ในกรณีที่การ
เดินทางไปราชการนั้นเป็นการอบรม ศึกษาดูงาน หรือไปราชการที่ได้รับความรู้ 
          ๒) แบบจ่ายจริง = ต้องมีเอกสารใบเสร็จรับเงินของผู้เข้าพัก โดยระบุชื่อผู้เข้าพัก วันที่ จ านวน
วันที่พัก จ านวนเงินรวม ลายมือชื่อผู้รับเงิน และชื่อท่ีอยู่ของสถานที่พักให้ครบถ้วน 



๒๓ 

๓. อัตราค่าพาหนะ 
พาหนะที่ใช้จาก ลักษณะการเดินทาง/เบิกจ่าย หลักฐาน/ค่าใช้จ่าย 

๑. พาหนะของส่วน
ราชการ 

๑.๑ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงได้ตามจริง 
๑.๒ ค่าธรรมเนียมทางด่วนได้ตามจริง 

๑.๑.๑ ใบเสร็จรับ เงิน  ค่ าน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
๑.๑.๒ ใบเสร็จรับเงิน ค่าธรรมเนียม
ทางด่วน 

๒. พาหนะส่วนตัวไป
ราชการ 

๒.๑ ผู้ ไปราชการ ต้อง  ท าบันทึก
ข้อความ ขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัว 
โดยระบุหมายเลขทะเบียนรถ และ
เ จ้ า ข อ ง ร ถ  ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า 
(อธิการบดี) จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชย
เป็นค่าพาหนะได้ 
๒.๒ ผู้ไปราชการ ต้อง น าข้อมูลระยะ
กิโลเมตรการเดินทางจากจุดเริ่มต้น 
ถึงจุดหมายปลายทาง ของกรมทาง
หลวง แนบกับบันทึกข้อความขอ
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว 
๒.๓ กรณีที่ใช้รถยนต์ จ่ายตามจริง
อัตราไม่เกินกิโลเมตรละ ๔ บาท ส่วน
รถจักรยานยนต์ จ่ายตามจริงอัตราไม่
เกินกิโลเมตรละ ๒ บาท 

๒.๑ .๑  ใบ เสร็ จ รั บ เ งิ นค่ าน้ ามั น
เชื้อเพลิง 
๒.๑.๒ ค่าธรรมเนียมทางด่วน ไม่
สามารถเบิกได้ 
๒.๑.๓ บันทึกข้อความขออนุมัติใช้
รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ เอกสารตัว
จริงเท่านั้น 
๒.๑.๔ เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การ เดิ นทา ง  ใน ใบรั บ รอ งแ ทน
ใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.๑๑๑ เรียง
เหตุการณต์ามล าดับวันที่เดินทาง 

๓. พาหนะรถประจ าทาง 
๓.๑ รถโดยสารประจ าทาง ๓.๑.๑ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน

อัตราที่การขนส่งทางบกก าหนด 
๓.๑.๒ ส าหรับรถปรับอากาศชั้น ๑ 
หรือต่ ากว่านั้น 

๓.๑.๑.๑ ไม่ต้องมีต้นขั้วตั๋วรถโดยสาร
ประจ าทาง 
๓.๑.๑.๒ เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การ เดิ นทา ง  ใน ใบรั บ รอ งแ ทน
ใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.๑๑๑ เรียง
เหตุการณ์ตามล าดับวันที่เดินทาง 

๓.๒ เครื่องบินโดยสาร ๓.๒.๑ เบิกค่าใช้จ่ายได้ในระดับชั้น
โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดหรือชั้น
ต่ าสุด 

๓.๒.๑.๑ หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 



๒๔ 

พาหนะที่ใช้จาก ลักษณะการเดินทาง/เบิกจ่าย หลักฐาน/ค่าใช้จ่าย 
๓.๒.๒ ในกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ต้อง
ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ก่ อ น เ ดิ น ท า ง จ า ก
ผู้บังคับบัญชา (อธิการบดี) 

     - กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตร
โดยสารให้ก่อน ให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็น
หลักฐานการเบิกเงิน 
     -  กรณีจ่ าย เป็น เ งินสด ให้ ใช้
ใบเสร็จรับเงินและต้นขั้วบัตร 
     - กรณีซื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับ
เงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง 
(ITINERY RECEIPT) 
     - กรณีเลื่อนเดินทางจากการซื้อ 
ข้ อ  ๓  ใ ห้ แ น บ บั ต ร ขึ้ น เ ค รื่ อ ง 
(Boarding Pass)    

๓.๓ รถรับจ้าง ๓.๓.๑ ใช้ส าหรับเดินทางไป-กลับ 
ระหว่างที่พักกับสถานีขนส่ง ในเขต
จังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกิน ๒ เที่ยว 
โดยอัตราที่เบิกจ่ายได้ มีดังนี้ 
     - ในเขตกรุงเทพ จ่ายจริงเที่ยวละ
ไม่เกิน ๓๐๐ บาท (ไป-กลับ ได้ ๖๐๐ 
บาท) 
     - ในเขตต่างจังหวัด จ่ายจริงเที่ยว
ละไม่เกิน ๑๕๐ บาท (ไป-กลับ ได้ 
๓๐๐ บาท) 

๓.๓.๑.๑ ไม่ต้องมีกากตั๋วรถโดยสาร
รับจ้าง 
๓.๓.๑.๒ เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ในใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.๑๑๑ เรียง
เหตุการณ์ตามล าดับวันที่เดินทาง 

๔. อัตราค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าใช้จ่าย หลักฐาน/รายละเอียด 

๑. ค่าปะยางรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะใน
การเดินทาง 

๑.๑ เบิกจ่ายได้ตามอัตราจริง 
๑.๒ ใบเสร็จรับเงินค่าปะยางรถยนต์ 

๒. ค่าลงทะเบียน ๒.๑ เบิกจ่ายได้ตามอัตราจริง 
๒.๒ ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน 

๓. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  ๓.๑ สามารถด าเนินการซ่อมรถก่อนได้และให้ผู้เดินทางไป
ราชการ กลับมาท าบันทึกข้อความ ขออนุญาตซ่อมรถยนต์ 
โดยน าเรียนผู้บังคับบัญชา (อธิการบดี) เพ่ือขออนุญาต



๒๕ 

ค่าใช้จ่าย หลักฐาน/รายละเอียด 
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตามระเบียบพัสดุต่อไป 
ดังนี้ 
     - บันทึกข้อความ ขออนุญาตซ่อมรถยนต์ โดยน าเรียน
ผู้บังคับบัญชา (อธิการบดี) ผ่านผู้อ านวยการฯ แจ้งเหตุ
ฉุกเฉินที่ต้องซ่อมแซมเร่งด่วน และขออนุมัติใช้ค่าใช้จ่ายที่
ช าระไป 
     - ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ พร้อมแนบ
ต้นเรื่องบันทึกข้อความที่ได้รับอนุมัติแล้วใน ข้อ ๑ 
     - ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถยนต์ 

 
ผู้จัดท าคู่มือฯ เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการอนุญาตไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากร 
ของหน่วยงาน กระบวนการขออนุญาตไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร จึงได้มีการน าประสบการณ์ 
จากการปฏิบัติงาน มาจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการขออนุญาตไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 
โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ ๑ การท าบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ 
ขั้นตอนที่ ๒ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการ และการใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
ขั้นตอนที่ ๔ การยืมเงินทดรองไปราชการ 
ขั้นตอนที่ ๕ กรณยีกเลิกไปราชการ 
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ขั้นตอนที่ ๗ การส่งคืนเงินทดรองราชการ 

 
   



๒๖ 

กระบวนการขออนุญาตไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๔ กระบวนการขออนุญาตไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 

เริ่มต้น 

 

การท าบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ 

การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการ  
และการใช้ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการ 

การยืมเงินทดรองไปราชการ 

การส่งคืนเงินทดรองราชการ 

สิ้นสุด 

กรอกแบบยกเลิกไปราชการ การจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

กรณียกเลิกไปราชการ 

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับชั้น 



๒๗ 

ขั้นตอนที่ ๑ การท าบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ 

เมื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน มีความจ าเป็นจะต้องเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร 
เช่น การเข้าร่วมประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม ฯลฯ จะต้องด าเนินการขออนุญาตไปราชการ และต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบข้อบังคับก่อนการเดินทางไปราชการ โดยขั้นตอนแรกของ 
การขออนุญาตไปราชการ คือ การจัดท าบันทึกข้อความเพ่ือขออนุญาตไปราชการ และน าเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา ให้สั่งการอนุญาตและลงนามในบันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการ 

การขออนุญาตไปเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมนั้น แบ่งเป็น ๒ กรณี คือ ๑) กรณี
ผู้บังคับบัญชา มอบหมายให้ผู้ ใต้บังคับบัญชา ไปเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม  และ ๒) กรณี
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม กับหน่วยงานภายนอก ซึ่งข้ันตอน
การด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑.๑ กรณีผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ไปเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม  
เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปเข้าร่วมประชุม หรือสัมมนา หรือฝึกอบรมแล้ว 

ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตไปราชการชั่วคราวใน
ราชอาณาจักรของสถาบันอยุธยาศึกษา จะเป็นผู้ท าหน้าที่ส่งหนังสือแจ้งการมอบหมายให้ไปราชการจาก
ผู้บังคับบัญชา ไปยังผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับทราบ พร้อมคอยให้ค าแนะน าต่างๆ ที่จ าเป็นแก่ผู้ที่จะเดินทาง
ไปราชการ โดยแนะน าให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปราชการ ด าเนินการกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตไป
ราชการให้ถูกต้องและครบถ้วน (ขั้นตอนที่ ๒) ซึ่งในกรณีเช่นนี้ไม่ต้องจัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตไป
ราชการ เนื่องจากเป็นการสั่งการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
  



๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

ตอบรับการเข้ารว่ม
ประชุม และมอบหมาย
ให้ท าเร่ืองไปราชการ 
และขอใช้รถ 

ภาพที่ ๕ ตัวอย่างหนังสือขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และการมอบหมายให้ท าเรื่องไปราชการ และขอใช้รถ 

๑.๒ กรณีผู้ใต้บังคับบัญชา มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม กับหน่วยงานภายนอก  
เมื่อบุคลากรภายในหน่วยงาน แจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม  

กับหน่วยงานภายนอก ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขออนุญาตไป
ราชการชั่วคราวในราชอาณาจักรของสถาบันอยุธยาศึกษา จะต้องด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความ เรื่อง 
ขออนุญาตไปราชการเพ่ือเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ให้สั่งการอนุญาต
และลงนามในบันทึกข้อความเป็นล าดับแรก พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น 
หนังสือเชิญ โครงการ ก าหนดการ โดยเสนอขออนุมัติผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับสายงาน ดังกรณตี่อไปนี้ 

 



๒๙ 

๑.๒.๑ กรณีบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ต้องท าบันทึกข้อความ เสนอหัวหน้าส านักงาน
ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ตามล าดับ 

การเขียนบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย ๖ ส่วน ดังนี้ 
(รายละเอียดดังภาพที่ ๖ ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา) 

ส่วนที่ ๑ วันที่ และเรื่อง  
ประกอบด้วย 
วันที ่หมายถึง วันที่ที่จัดท าบันทึกข้อความ 
เรื่อง หมายถึง เรื่องท่ีขออนุญาตเข้าร่วมงาน / การประชุม /  สัมมนา / ฝึกอบรม 

ส่วนที่ ๒ เหตุการณ์ / ข้อเท็จจริง / เรื่องเดิม  
เป็นการอธิบายความเป็นมาของเหตุการณ์ ประกอบด้วย 
ด้วย หมายถึง ชื่อหน่วยงานที่จัดประชุม / สัมมนา / ฝึกอบรม 
ได้มีหนังสือเชิญ หมายถึง รายละเอียดของกิจกรรม ว่าได้เชิญผู้ใดเข้าร่วม การประชุม / สัมมนา / 

ฝึกอบรม  
เข้าร่วม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรม เช่น ประชุม หรือ สัมมนา หรือ การฝึกอบรม 
เรื่อง หมายถึง หัวข้อในการ ประชุม หรือ สัมมนา หรือ การฝึกอบรม 
วันที่ เวลา และสถานที่ หมายถึง การระบุวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม อย่างชัดเจน 

ส่วนที่ ๓ ข้อกฎหมาย  
ข้อกฎหมาย หมายถึง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าบันทึกข้อความฉบับนี้ ในกรณีนี้อ้าง

ถึง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะ / ความเห็น  
เป็นการอธิบาย เหตุผล และความจ าเป็นในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย  
ข้าพเจ้า หมายถึง ให้ระบุชื่อผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการ พร้อมต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง เช่น  

ในกรณีขออนุญาตไปประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิชาการ ก็จะหมายถึง ต าแหน่งในกองบรรณาธิการ 
และในกรณีการไปประชุมหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ก็จะหมายถึง ต าแหน่งใน
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นต้น 

และ หมายถึง การระบุรายชื่อและต าแหน่งของผู้ร่วมเดินทาง 
จึงขออนุญาตเข้าร่วม หมายถึง การระบุรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น ประชุม หรือ 

สัมมนา หรือ การฝึกอบรม เป็นต้น 
เรื่อง หมายถึง หัวข้อในการ ประชุม หรือ สัมมนา หรือ การฝึกอบรม 



๓๐ 

ส่วนที่ ๕ การลงนาม  
ผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ลงนามในช่องลงนาม 

ส่วนที่ ๖ ความเห็นของผู้อ านวยการ 
เมื่อส่งบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ ถึงผู้อ านวยการแล้ว ผู้อ านวยการก็จะมีความเห็น

อนุญาตให้ไปราชการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้อ านวยการ และเมื่อผู้อ านวยการอนุญาตไปราชการ
แล้ว จึงสามารถด าเนินการในขั้นตอนที่ ๒ ต่อไป 

  

ภาพที่ ๖ ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 



๓๑ 

 

ภาพที่ ๗ ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 



๓๒ 

๑.๒.๒ กรณีผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรม กับหน่วยงานภายนอก 

กรณีที่ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม 
กับหน่วยงานภายนอกนั้น จะต้องท าบันทึกข้อความ เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยการจัดท าบันทึกข้อความ ขออนุญาตไปราชการในลักษณะเดียวกันกับการของอนุญาตของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพียงแต่เปลี่ยนแปลงบางต าแหน่ง ดังนี้  

เปลี่ยนค าว่า “เรียน ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา” เป็นค าว่า “เรียน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด 

เปลี่ยนในส่วน “ข้อกฎหมาย” เป็น “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาตรา ๒๗” แทน 
เมื่อผู้บังคับบัญชา ได้อนุญาตและลงนามในบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตไปเข้าร่วมประชุม/

สัมมนา/ฝึกอบรม เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เช่น การจองยานพาหนะ การจองโรงแรมท่ีพัก และการตอบรับเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ต่อไป  

 
 



๓๓ 

 

ภาพที่ ๘ ตัวอย่างแบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการของผู้อ านวยการ 



๓๔ 

 

ภาพที่ ๙ ตัวอย่างบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการของผู้อ านวยการ 



๓๕ 

ปัญหา :  
บางครั้งหน่วยงานต้นเรื่อง ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมงานจากหน่วยงานภายนอกล่าช้า หรือ ส่งมาใกล้

วันจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม ท าให้การด าเนินงานตามกระบวนการปกติไม่ทัน 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเร่งรัดด าเนินการน าบันทึกข้อความ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามโดยด่วน 

ด้วยการประสานงานกับบุคคลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่งานธุรการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
และเลขานุการอธิการบดี เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ :  
ผู้ปฏิบัติงานควรฝึกฝนทักษะด้านการประสานงาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลต่าง ๆ 

ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่งานธุรการ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี และเลขานุการอธิการบดี เป็นต้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานในกรณีการเร่งรัดน าบันทึกข้อความ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามเร่งด่วน ให้มีความ
ราบรื่น และได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

 
 
 
 

  



๓๖ 

ขั้นตอนที่ ๒ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ภายหลังจากด าเนินการขออนุญาตไปราชการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดต่อประสานงาน 
กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือสอบถามและเตรียมข้อมูลที่จ าเป็นในการขออนุญาตไปราชการ กับบุคคล 
และหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้เดินทางไปราชการ หน่วยงานที่จัดการอบรม / สัมมนา ฝ่ายยานพาหนะของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงโรงแรมท่ีพัก เพ่ืออ านวยความสะดวกในการไปราชการของผู้บริหาร และบุคลากรของ
สถาบันอยุธยาศึกษา ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีความชัดเจน ลดความผิดพลาดเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย  
และลดปัญหาในการเดินทางไปราชการ ซ่ึงมีรายละเอียดในการประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้  

๒.๑ การประสานงานกับผู้ไปราชการ 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ จากผู้บริหารหรือบุคลากรที่

จะเดินทางไปราชการ เช่น วัน เวลา หรือก าหนดการจัดกิจกรรม ประชุม อบรม / สัมมนา ที่จะเดินทางไป
ราชการ เพ่ือที่จะสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้ไปราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ โดยอ้างอิงจาก
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๖๐) 
เช่น ถ้าต้องเดินทางไปอบรม / สัมมนา ในจังหวัดที่ใช้เวลาในการเดินทางนาน ควรแนะน าให้ผู้เดินทางเผื่อ
เวลาเดินทางประมาณ ๑ วัน ตามสมควร โดยให้ผู้มีอ านาจอนุมัติการเดินทาง อนุมัติระยะเวลาในการ
เดินทางไปราชการตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ตามมาตรา 
๘ ของพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และสิทธิ์ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการนั้น จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ แต่ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการมีความ
จ าเป็นต้องออกเดินทางล่วงหน้าหลายวัน หรือไม่สามารถเดินทางกลับส านักงานเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ราชการด้วยเหตุผลส่วนตัวนั้น จะไม่น ามาค านวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง เป็นต้น  

นอกจากนี้ ควรให้ค าแนะน าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบเกี่ยวกับค่าที่พักของผู้บริหาร หรือ
บุคลากรที่เดินทางไปราชการ อย่างถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน จะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายในการไปราชการเป็นอย่างดี  

จากการปฏิบัติงาน มักพบปัญหาการกรอกรายละเอียดลงในใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 
ผิดพลาดบ่อยครั้ง เช่น รายละเอียดที่ระบุไว้ในการขอไปราชการไม่ตรงกับข้อความในใบเสร็จรับเงินต่างๆ 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการไปราชการได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดปัญหาความ
ผิดพลาดต่างๆ เหล่านี้ ผู้ปฏิบัติงานในฐานะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการไปราชการของบุคลากร และผู้บริหาร  
ควรเตรียมข้อมูลทีจ่ าเป็นในการกรอกรายละเอียดลงในใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน เช่น ข้อความ
ที่จะต้องกรอกให้ตรงกับใบขออนุญาตไปราชการ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยอาจจดใส่กระดาษไว้ส าหรับให้ผู้เดินทางไปราชการน าติดตัวไปแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่จ าเป็นต้องกรอก 



๓๗ 

ลงในใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการไปราชการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และลดความ
ผิดพลาดของเอกสารเบิกจ่าย 

ข้อมูลเกี่ยวกับเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีและที่อยู่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ต้อง
เตรียมไว้ให้ผู้เดินทางไปราชการ กรอกลงในใบเสร็จต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีข้อมูลดังนี้ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ ม.๒ ต.ประตูชัย  
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐  
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ๐๙๙๔๐๐๐๒๑๒๔๐๒ 

๒.๒ การประสานงานกับหน่วยงานที่จัดประชุม / อบรม / สัมมนา  
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่จัดประชุม อบรม / สัมมนา เพ่ือทราบข้อมูล

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดอบรม เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการกรอกแบบขออนุญาตไปราชการ ได้อย่างถูกต้อง และประสานงานกับหน่วยงานที่จัดประชุม 
อบรม / สัมมนา ให้กรอกข้อมูลในใบเสร็จรับเงินให้มีความถูกต้องตามระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  

รวมทั้งประสานงานต่างๆ เช่น ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามข้อมูลที่จ าเป็น อาทิ 
ในกรณีที่หน่วยงานต้องการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าจ านวนที่ผู้จัดอบรม / สัมมนา ก าหนดได้
หรือไม่ หรือจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างไร เป็นต้น  

นอกจากนี้ ควรสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรมที่พักว่า ผู้จัดอบรม / สัมมนา เป็นผู้จัดหาที่
พักให้ หรือให้ผู้เดินทางหาที่พักเอง หรือขอค าแนะน าเกี่ยวกับโรงแรมที่พัก ที่อยู่ใกล้กับสถานที่จัดอบรม / 
สัมมนา เป็นต้น เพ่ือสามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้เดินทางไปราชการ ให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง
ระหว่างที่พักและสถานที่จัดอบรม / สัมมนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด  

๒.๓ การประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะ 
เมื่อผู้เดินทางไปราชการ ทราบวันเวลา และสถานที่ในการเดินทางไปราชการเป็นที่แน่นอนแล้ว 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานงานกับฝ่ายยานพาหนะของมหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะแจ้งข้อมูลในการเดินทางไป
ราชการ และสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายยานพาหนะที่รับเรื่อง ดังนี้ 

สอบถามว่ามียานพาหนะส าหรับเดินทางไปราชการ ในวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
หากมียานพาหนะในการเดินทางไปราชการ จึงสอบถามเกี่ยวกับประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน เป็นต้น โดยแจ้งก าหนดการเดินทาง วัน เวลา สถานที่ในการเดินทาง 
เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับกรอกในแบบขออนุญาตไปราชการ และเร่งด าเนินการจัดท าแบบขออนุญาตไป



๓๘ 

ราชการ และจัดท าใบขอใช้รถไปราชการ ส่งให้หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะลงบันทึกการใช้รถ เพ่ือให้สามารถ
จองรถไปราชการได้ทันท่วงที 

ในกรณีที่ไม่มียานพาหนะส าหรับเดินทางไปราชการ  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องแจ้งให้ผู้ไปราชการและ
ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือด าเนินการเช่ารถโดยสารจากผู้รับจ้างภายนอกต่อไป (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เช่ารถโดยสารภายนอก ขั้นตอนที่ ๓ ข้อ ๓.๕ กรณีท่ีเดินทางโดยรถตู้โดยสารปรับอากาศรับจ้าง ) 

๒.๔ การประสานงานกับโรงแรมที่พัก 
ผู้ปฏิบัติงานสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรมที่ พัก  เช่น สถานที่ตั้งของโรงแรมที่ พัก  

มีระยะทางห่างจากสถานที่จัดอบรม/สัมมนาเท่าไร มีสิ่งอ านวยความสะดวกเบื้องต้นอย่างไรบ้าง มีลักษณะ
ห้องอย่างไร เช่น เป็นเตียงคู่ หรือเตียงเดี่ยว ราคาห้องพักคืนละเท่าไร ราคาห้องพักรวมอาหารเช้าหรือไม่  
โรงแรมที่พักสามารถออกใบ Folio (ใบแจ้งรายการและเงินค่าใช้จ่าย) เพ่ือใช้เป็นเอกสารในการเบิกจ่ายได้
หรือไม่ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องน าข้อมูลเหล่านี้มาให้ผู้เดินทางไปราชการพิจารณาตัดสินใจจองห้องพัก  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกโรงแรมที่พัก ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

โดยต้องพิจารณาราคาห้องพัก ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๕ ว่าสามารถ
เบิกจ่ายได้หรือไม่ ซึ่งมีรายละเอียดที่ควรทราบคือ การเดินทางเป็นหมู่คณะ กรณีเลือกเบิกจ่ายจริง  
ให้พักรวมกัน ๒ คน/ห้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจ าเป็น ที่ไม่อาจพักรวมกับ
ผู้อื่นได้ ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว 

เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และเห็นเหมาะสมที่จะจองห้องพักแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจึงด าเนินการ 
จองห้องพัก โดยระบุลักษณะห้องที่ต้องการตามความเหมาะสม เช่น ถ้าผู้พักเป็นเพศเดียวกัน สามารถ 
เข้าพักรวมกันได้ในห้องเดียวกัน และควรจองห้องพักแบบเตียงคู่ แต่ถ้าผู้เข้าพักต่างเพศกัน ควรจองห้องพัก
แยกกัน เป็นต้น จากนั้นด าเนินการจองห้องพักในวันเวลาที่ต้องการเข้าพัก และจ านวนห้องพัก  
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
  



๓๙ 

ปัญหา :  
ยานพาหนะในการเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัยมีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอส าหรับความ

ต้องการเดินทางไปราชการของทุกหน่วยงาน ท าให้พลาดโอกาสใช้รถของมหาวิทยาลัยในการด าเนินทางไป
ราชการ  

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเร่งด าเนินการจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการ และจัดท าใบขอใช้รถไปราชการ 

โดยเร่งรัดให้ผู้ไปราชการ และผู้บังคับบัญชา ลงนามอนุญาตไปราชการโดยเร็ว และเร่งรีบด าเนินการส่ง
เอกสารให้หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะลงบันทึกการใช้รถ เพ่ือให้สามารถจองรถไปราชการได้ทันท่วงที 

ข้อเสนอแนะ :  
ผู้ปฏิบัติงานควรฝึกฝนทักษะด้านการประสานงาน และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  
มีความถูกต้อง ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๔๐ 

ขั้นตอนที่ ๓ การจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการ และการใช้ยานพาหนะในการเดินทางไป

ราชการ 

เมื่อผู้ปฏิบัติ งานได้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เ พ่ือสอบถามและเตรียมข้อมูลที่จ าเป็น 
ในการขออนุญาตไปราชการ กับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป จึงเป็นการจัดท า
แบบขออนุญาตไปราชการ โดยการกรอกข้อมูลลงในแบบขออนุญาต ซึ่งได้จ าแนกออกเป็น ๒ ประเภท  
คือ ๑) การจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์ และ ๒) การจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน โดย แบบขออนุญาตของบุคลากร ๒ ประเภทนี้ มีข้อแตกต่างกันอยู่เพียงส่วน
ของค าชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการภาระงานที่มีในช่วงที่มีการเดินทางไปราชการ เท่านั้น พร้อมแนบ  
แบบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย ในกรณีที่มีความประสงค์เดินทางโดยยานพาหนะของมหาวิทยาลัย  

๓.๑ การจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์  
ประกอบด้วยข้อมูล ๓ ส่วน ดังนี้ (ภาพที่ ๑๐ ตัวอย่างแบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
วันที ่... หมายถึง วันที่ที่กรอกแบบขออนุญาต 
ด้วยข้าพเจ้า ... หมายถึง ชื่อผู้กรอกแบบขออนุญาต 
ประเภท ... ให้เลือกประเภทบุคลากร และกรอกข้อมูลต าแหน่ง ระดับ สังกัด ของผู้กรอก

แบบขออนุญาต 
พร้อมบุคลากรในสังกัด ... ให้กรอกจ านวน และรายชื่อของบุคลากรที่ร่วมเดินทางไป

ราชการ ในกรณีที่มีบุคลากรร่วมเดินทางไปด้วย ๑-๒ คน ก็สามารถกรอกรายชื่อลงไปในแบบขออนุญาตได้
ทันที แต่ในกรณีที่มีบุคลากรร่วมเดินทาง มากเกินกว่าจะกรอกรายชื่อลงไปได้ทั้งหมด ให้กรอกว่า  
“ดังรายชื่อแนบท้าย” ซึ่งจะมีเอกสารแนบท้าย ส าหรับกรอกรายชื่อผู้ร่วมเดินทางไปราชการทั้งหมด 

เนื่องจาก / ตามที่ ... หมายถึง ให้ระบุต้นเรื่อง ที่น ามาสู่การเดินทางไปราชการ  
เช่น “เนื่องจากส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความ
พร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ” เป็นต้น 

จึงขออนุญาตไปราชการเรื่อง ... หมายถึง ให้ระบุเหตุผลในการด าเนินทางไปราชการ 
เช่น “ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ” เป็นต้น 

ณ สถานที่ ... หมายถึง ให้ระบุสถานที่ ที่จะเดินทางไปราชการ 
โดยออกเดินทางวันที่ ... หมายถึง ให้ระบุวันที่ออกเดินทาง รวมทั้งวันที่เดินทางกลับ 

และจ านวนวันที่เดินทาง 
ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่าย 
เป็นการระบุข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้ 



๔๑ 

และในการไปราชการครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอใช้เงิน กองทุน / เงินทุน ...  หมายถึง ให้กรอก
ข้อมูลของกองทุน หรือเงินทุน ตามโครงการ / กิจกรรม ที่ใช้เงินไปราชการนั้น (ถ้ามี) 

ศูนย์เงินทุน ... หมายถึง ให้กรอกศูนย์เงินทุนที่ใช้เงินไปราชการ (ถ้ามี) 
โครงการ / เขตตามหน้าที่ ... หมายถึง ให้กรอกชื่อโครงการที่ใช้เงินไปราชการ 
กิจกรรมที่ ... หมายถึง ให้กรอกหมายเลขล าดับของกิจกรรมในโครงการที่ใช้เงินไป

ราชการ  
เพื่อใช้จ่ายเป็น ... หมายถึง การแสดงค่าใช้จ่ายหมวดต่างๆ ตามที่การเบิกค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าอ่ืนๆ  
ประเภทเงิน ... หมายถึง ให้เลือกหมวดหมู่ของงบประมาณท่ีใช้เงินไปราชการ 

ส่วนที่ ๓ ค าชี้แจงเกี่ยวกับภาระงาน 
ส่วนที่ ๔ การตรวจสอบ 

 

 
ภาพที่ ๑๐ ตัวอย่างแบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์ 

๑.ข้อมูลทั่วไป 

๓.ค าชี้แจงเกี่ยวกับ    

   ภาระงาน 

๔.การตรวจสอบ 

๒.ค่าใช้จ่าย 



๔๒ 

๓.๒ การจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการของบุคลากรสายสนับสนุน 
การจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการของบุคลากรสายสนับสนุน คล้ายกับแบบขออนุญาตไป

ราชการของคณาจารย์ ต่างกันแค่เพียงในส่วนของค าชี้แจงเกี่ยวกับภาระงาน และการมอบหมาย
ภาระหน้าที่แทนกันเท่านั้น คือให้ระบุชื่องาน และชื่อเรื่อง ที่ ได้รับมอบหมาย พร้อมกับระบุว่า  
ได้มอบหมายให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทน จากนั้น ให้ผู้ขออนุญาตลงชื่อรับรอง  
 

 
ภาพที่ ๑๑ ตัวอย่างแบบขออนุญาตไปราชการบุคลากรสายสนับสนุน 

หลังจากผู้ขออนุญาตไปราชการได้ลงนามแล้ว จึงด าเนินการส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ธุรการของสถาบัน
อยุธยาศึกษาลงเลขรับเรื่องภายใน จากนั้นส่งเรื่องให้หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
ตรวจสอบเรื่องไปราชการพร้อมลงนาม และรองผู้อ านวยการลงนามที่ “ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น” 

๑.ข้อมูลทั่วไป 

๓.ค าชี้แจงเกี่ยวกับ    

   ภาระงาน 

 

ภา 

ภ 

๔.การตรวจสอบ 

๒.ค่าใช้จ่าย 



๔๓ 

และผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาลงนามที่ “ค าสั่งอนุญาต” ตามล าดับ จากนั้นส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการ
ของสถาบันอยุธยาศึกษาน าเรื่องไปราชการนี้ส่งที่งานการเงิน จากนั้นงานการเงินก็จะเป็นผู้น าไปตรวจสอบ
และลงนาม แล้วเอกสารจะถูกส่งต่อไปยังงานทรัพยากรบุคคล และผู้อ านวยการกองกลางตามล าดับ  

เมื่ออธิการบดีลงนามแล้ว จึงจะถือว่าผู้ไปราชการ สามารถเดินทางไปราชการได้ จากนั้นงาน
ทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการแจ้งให้ไปรับเรื่องไปราชการ เพ่ือน ามาท าการเบิกจ่ายไปราชการต่อไป 

ในกรณีที่ ผู้อ านวยการ เป็นผู้เดินทางไปราชการ ให้เว้นตรงความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น จากนั้น
น าใบขออนุญาตไปราชการส่งที่งานการเงินเช่นเดียวกัน งานการเงินก็จะเป็นผู้น าไปตรวจสอบและลงนาม 
แล้วเอกสารจะถูกส่งต่อไปยังงานทรัพยากรบุคคล ผู้อ านวยการกองกลาง แล้วให้อธิการบดี เป็นผู้ลงนามที่
ค าสั่งอนุญาตตามล าดับ 

 

ภาพที่ ๑๒ ตัวอย่างการกรอกแบบขออนุญาตไปราชการ 



๔๔ 

๓.๓ การจัดท าแบบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย 
ในกรณีที่ผู้เดินทางไปราชการ มีความประสงค์ใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย จะต้องแนบแบบขอ

อนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งแบบขออนุญาตใช้
รถยนต์ มีรายละเอียด ๓ ส่วน หลักๆ ดังนี้ (รายละเอียดดังภาพที่ ๑๓ ตัวอย่างแบบขออนุญาตใช้รถยนต์
มหาวิทยาลัย) 

ส่วนที่ ๑ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้รถมหาวิทยาลัย  
- รายละเอียดเกี่ยวกับการขอใช้รถมหาวิทยาลัย โดยกรอกข้อมูลตามจริงอย่างครบถ้วน 
- ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ ให้ระบุรายละเอียด เกี่ยวกับ

โครงการ และประเภทของงบประมาณ ที่ใช้ในการเดินทาง 
- ผู้ควบคุมการใช้รถ หมายถึง ชื่อผู้ขออนุญาตใช้รถ พร้อมรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง 

ส่วนที่ ๒ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการไปราชการ และการอนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย 
- ระบุแหล่งงบประมาณ ให้ถูกต้อง 
- ระบุยอดเงินงบประมาณคงเหลือ จากระบบ 3dgf (ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี)  
- ระบุยอดค่าใช้จ่ายครั้งนี้ ว่าเป็นเงินจ านวนเท่าไร 
- ระบุยอดเงินงบประมาณคงเหลือ เมื่อหักจากยอดค่าใช้จ่ายครั้งนี้แล้ว 
- ผู้อ านวยการ ของสถาบันอยุธยาศึกษา ลงนาม 

จากนั้นผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการแนบแบบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยนี้ มาพร้อมกับแบบขอ
อนุญาตไปราชการ และน าเอกสารไปส่งให้งานการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือด าเนินการตรวจสอบและลง
นามตามล าดับ ดังนี้ 

- เจ้าหน้าที่งานการเงิน และหัวหน้างานการเงินของมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ  

- ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนจะเป็นผู้ตรวจสอบ การด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
แผนงาน และประเภทงบประมาณหรือไม่  

- หัวหน้ายานพาหนะลงความเห็น และระบุหมายเลขรถ และชื่อพนักงานขับรถ 
- ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ลงความเห็น และลงนาม  
- อธิการบดี มีค าสั่ง อนุญาต การใช้รถพร้อมลงนาม เป็นขั้นตอนสุดท้าย 

ขั้นตอนการตรวจสอบข้างต้นนี้ มีระยะเวลาเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ ๑ สัปดาห์ และเมื่อขั้นตอน
การตรวจสอบด าเนินเสร็จสิ้นตามล าดับแล้ว เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการส่งเอกสารที่ผ่าน
การอนุญาตแล้วกลับมายังสถาบันอยุธยาศึกษาเพ่ือด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 

 



๔๕ 

 
 
 
 
 
ส่วนท่ี ๑ 
รายละเอียดเกี่ยวกับ
การขอใช้รถ
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนท่ี ๒ การ
ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ในการไปราชการ 
และการอนญุาตใช้
รถยนต์ของ
มหาวิทยาลยั 

 

ภาพที่ ๑๓ ตัวอย่างแบบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย 

  



๔๖ 

 

ภาพที่ ๑๔ ตัวอย่างการกรอกแบบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย 
  



๔๗ 

๓.๔ กรณีที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  
ในกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือเช่ารถโดยสารภายนอกเพ่ือเดินทางไปราชการนั้น ผู้ขออนุญาต

เดินทางไปราชการจะต้องท าบันทึกข้อความเรียนอธิการบดี เพ่ือขออนุญาตเดินทางไปราชการโดยรถยนต์
ส่วนตัว โดยระบุรายละเอียดการเดินทาง จุดหมายปลายทาง หมายเลขทะเบียนรถ ระยะทาง  
และงบประมาณในบันทึกข้อความอย่างครบถ้วนรวมทั้งแนบเส้นทางในการเดินทาง  

ผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการ จะได้รับสิทธิในการเบิกเงินชดเชยต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็น 
ลายลักษณ์อักษรจากอธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย ซึ่งจะสามารถเบิกเงินชดเชยในอัตรา 
กิโลเมตรละ ๔ บาท ส าหรับรถยนต์ส่วนบุคคล และอัตรากิโลเมตรละ ๒ บาท ส าหรับรถจักรยานยนต์ส่วน
บุคคล (ดังภาพที่ ๑๕ ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเพ่ือเดินทางไปราชการ) 

 

ภาพที่ ๑๕ ตัวอย่าง บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเพ่ือเดินทางไปราชการ 



๔๘ 

 

ภาพที่ ๑๖ ตัวอย่างการแนบเส้นทางการเดินทาง 



๔๙ 

 

ภาพที่ ๑๗ ตัวอย่างการเขียนแบบขออนุญาตไปราชการโดยการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 



๕๐ 

๓.๕ กรณีที่เดินทางโดยรถตู้โดยสารปรับอากาศรับจ้าง 
กรณีที่เดินทางโดยรถตู้โดยสารปรับอากาศรับจ้างนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องท าหนังสือขออนุญาต 

ซื้อ/จ้าง แสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปราชการ แก่อธิการบดีหรือผู้ได้รับ
มอบอ านาจจากอธิการบดี (รายละเอียดดังภาพที่ ๑๘ ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ
ไปราชการ) พร้อมทั้งแนบรายละเอียดการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปราชการ (รายละเอียดดังภาพที่ ๑๙ 
ตัวอย่างรายละเอียดการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปราชการ) โดยแนบเอกสารที่เก่ียวข้องกับการเดินทางไป
ราชการ เช่น หนังสือเชิญ หรือก าหนดการจัดกิจกรรม โดยด าเนินการในระบบ 3DGF ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา http://3dgf.aru.ac.th/ แล้วพิมพ์ แบบ กพด ๐๐๑/๒  หนังสือขออนุญาตซื้อ/
จ้าง ออกมาจากระบบ 3DGF เพ่ือให้ผู้ขออนุญาตซื้อจ้างลงนามค่าจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศรับจ้าง และ
ผ่านอธิการบดี หรือผู้ได้รับมอบอ านาจจากอธิการบดี 
  



๕๑ 

 

ภาพที่ ๑๘ ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปราชการ 



๕๒ 

 

ภาพที่ ๑๙ ตัวอย่างรายละเอียดการจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศไปราชการ 
 



๕๓ 

๓.๖ กรณีที่เดินทางโดยสารเครื่องบิน 
กรณีที่เดินทางโดยสารเครื่องบินนั้น ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐ ให้เบิกค่าโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด โดยเบิกได้ส าหรับ
ประเภทบริหาร (ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี) ประเภทอ านวยการระดับต้น 
(อ านวยการกอง) ประเภทอ านวยการระดับสูง (ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก / 
สถาบัน) ประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป ประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับช านาญงานพิเศษ
ขึ้นไป ต าแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  

นอกจากต าแหน่งที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ในกรณีที่มีความเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 
ให้เบิกชั้นประหยัด และการเดินทางที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถเบิกได้ไม่เกินค่าพาหนะ 
ในภาคพ้ืนดิน ที่มีระยะทางเดียวกันตามสิทธิที่ผู้เดินทางสามารถเบิกได้  

การเบิกค่าเดินทางโดยสารเครื่องบินนี้ รวมถึงค่าสัมภาระ และค่าธรรมเนียม ค่าบริการที่สายการบิน 
เรียกเก็บ ยกเว้นค่าบริการเลือกที่นั่ง ค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม ค่ าประกันชีวิตหรือประกันภัย 
ภาคสมัครใจ และในกรณีค่าธรรมเนียมการเลื่อนวันเดินทางนั้น จะสามารถเบิกได้ในกรณีไม่ใช่ความผิด 
ของผู้เดินทาง 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบ 
ขออนุญาตไปราชการ แต่ในช่อง “ค่าพาหนะ / ค่าน้ ามัน” ให้เปลี่ยนข้อความเป็น “ค่าเครื่องบินโดยสาร” 
แทน (รายละเอียดดังภาพที่ ๒๐ แบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์ กรณีท่ีเดินทางโดยสารเครื่องบิน) 
โดยมีขั้นตอนการจัดท าแบบขออนุญาตไปราชการเช่นเดียวกับในขั้นตอนที่ ๓.๑ การจัดท าแบบขออนุญาต
ไปราชการของคณาจารย์ 

 
 



๕๔ 

 

ภาพที่ ๒๐ แบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์ กรณีท่ีเดินทางโดยสารเครื่องบิน 



๕๕ 

 

ภาพที่ ๒๑ แบบขออนุญาตไปราชการของคณาจารย์ กรณีท่ีเดินทางโดยสารเครื่องบิน (ต่อ) 

 



๕๖ 

ปัญหา :  
จากการปฏิบัติหน้าที่ พบว่าในบางครั้ง มีความจ าเป็นต้องท าเรื่องขออนุญาตเดินทางไปราชการ

เป็นการเร่งด่วน เช่น ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ เดินทางไปราชการเป็นการเร่งด่วน เป็นต้น  
ซึ่งกระบวนการขออนุญาตไปราชการ และขออนุญาตใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย ตามล าดับนั้น จ าเป็นต้อง
ใช้ระยะเวลาหลายวัน ท าให้ไม่ทันต่อการเดินทางไปราชการ  

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องเดินเรื่องเองตามล าดับการตรวจสอบ และการอนุญาต เช่น จากเจ้าหน้าที่งาน

การเงิน และหัวหน้างานการเงินของมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนจะเป็นผู้ตรวจสอบ การด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนงานและประเภท
งบประมาณหรือไม่ หัวหน้ายานพาหนะลงความเห็นและระบุหมายเลขรถ และพนักงานขับรถ ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดีลงความเห็นและลงนาม และอธิการบดีมีค าสั่งอนุญาตการใช้รถพร้อมลงนามเป็น
ขั้นตอนสุดท้าย จากนั้นน าไปให้งานทรัพยากรบุคคลลงระบบการไปราชการของบุคลากรภายในมหา
วิทยาลัย จึงเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการเร่งรัด ตรวจสอบ และอนุมัติการเดินทางไปราชการและการใช้
รถยนต์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างทันเวลา 

ข้อเสนอแนะ :  
ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องเป็นผู้รอบรู้ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ เพ่ือให้สามารถกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการขออนุญาตไปราชการได้อย่างครบถ้วน 
และถูกต้อง  

 
 
 

  



๕๗ 

ขั้นตอนที่ ๔ การยืมเงินทดรองไปราชการ 

การยืมเงินทดรองไปราชการ หรือ เงินยืม หมายถึง เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคล
หนึ่งยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการ ได้อย่างคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลั งของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ ง  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมได้ท าสัญญาการยืมเงิน และผู้มีอ านาจ ได้อนุมัติให้จ่ายเงิน
ยืมตามสัญญาการยืมเงินนั้นแล้วเท่านั้น และการอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการนั้น จะให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะเท่าที่จ าเป็น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงิน
ยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน โดยสัญญาการยืมเงินให้จัดท าขึ้นสองฉบับพร้อมกับมอบให้ส่วนราชการผู้
ให้ยืมเก็บรักษา ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ ให้ผู้ยืมเก็บไว้หนึ่งฉบับ และการจ่ายเงินยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้ ส าหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกินเก้าสิบวัน  

โดยการยืมเงินทดรองไปราชการ ต้องด าเนินการในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ร ะ บ บ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( Government Fiscal Management Information System:  GFMIS)  
ทีก่ระทรวงการคลังก าหนดไว้ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ การท าใบยืมเงินทดรองราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System: GFMIS) 

๑) เข้าระบบ 3DGF ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา http://3dgf.aru.ac.th 
๒) เปิดโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Government Fiscal Management Information 

System (3D) ที่ได้ลงระบบไว้แล้วในคอมพิวเตอร์ และเข้ารหัสในระบบให้เรียบร้อย 
๓) คลิกเลือก “บันทึกใบขอเบิก” ที่แถบเมนูด้านบน จะปรากฏแถบเมนูย่อยลงมา 
๔) คลิกเลือก “ใบยืมเงิน (ทดรองราชการ)” ที่แถบเมนูย่อย จะปรากฏหน้าต่าง ใบยืมเงินทดรอง

ราชการ 
 



๕๘ 

 

ภาพที่ ๒๒ ขั้นตอนการท าใบยืมเงิน (ทดรองราชการ) 
 
๕) คลิกเลือก “เพ่ิมใบยืมใหม”่ เพ่ือสร้างข้อมูลรายการยืมเงิน 
๖) คลิกเลือก “เพ่ิมประวัติ” เพ่ือเพ่ิมข้อมูลของผู้ยืมเงินไปราชการ  
 

 

ภาพที่ ๒๓ ขั้นตอนการเพ่ิมประวัติของผู้ยืมเงินไปราชการ 
 

๑. คลิกเลือก “บันทึกใบขอเบิก” 

๒. คลิกเลือก “ใบยืมเงิน (ทดรองราชการ)” 

๑. คลิกเลือก “เพิ่มใบยืม

ใหม”่ 
๒. คลิกเลือก “เพิ่มประวัติ” 



๕๙ 

๗) พิมพ์รหัสผู้ขาย ซึ่งเป็นเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (นิติบุคคล) หรือ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
(บุคคลธรรมดา) ของผู้ยืมเงินไปราชการ และคลิกปุ่มค้นหา เพ่ือค้นหาข้อมูลของผู้ที่อยู่ในระบบ ในกรณีที่
ไม่มีชื่อและข้อมูลผู้ขายอยู่ในระบบ ต้องไปเพิ่มรายการผู้ขายใหม่ โดยคลิกเลือก “ปุ่มเพ่ิมใหม”่ 

(๑) กรอกรหัสผู้ขายให้ครบถ้วน (เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี หรือ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน) 
(๒) กรอกชื่อผู้ขาย (ผู้ยืมเงินไปราชการ) 
(๓) กรอกท่ีอยู่ผู้ขายให้ถูกต้อง  
(๔) เลือกประเภทของผู้ขาย ว่าเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
(๕) กดปุ่มบันทึก  
(๖) กดปุ่ม   OK 

 

ภาพที่ ๒๔ ขั้นตอนการพิมพ์รหัสผู้ขาย 
 

  

๑. กรอกรหัสผู้ขาย 

๒. กรอกช่ือผู้ขาย 

๓. กรอกที่อยู่ผู้ขาย 

๔. เลือกประเภทผู้ขาย 

๕. กดปุ่มบันทึก 

๖. กดปุ่ม OK 



๖๐ 

๘) เมื่อมีข้อมูลผู้ขายในระบบแล้ว ก็จะสามารถด าเนินการใส่ข้อมูลในใบยืมทดรองราชการ  
โดยกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน/ชื่อ และคลิกเครื่องหมาย “?” จากนั้นจะปรากฏบานหน้าต่าง  
“รายการข้อมูล” ที่มรีายชื่อผู้ขายอยู่ในระบบ และคลิกเลือก ชื่อของผู้ที่ต้องการยืมทดรองราชการ แล้วกด
ปุ่ม “ตกลง” จะปรากฏข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขาย 

 

ภาพที่ ๒๕ ขั้นตอนการเปิดข้อมูลเบื้องต้นของผู้ขาย 
 

  

๒. คลิกเครื่องหมาย “?” 

๓. กดปุ่ม “ตกลง” 

๑. กรอกหมายเลขบตัรประชาชนหรือช่ือผู้ขาย 



๖๑ 

๙) กรอกข้อมูลในช่องต่ างๆ ให้ครบถ้วน (ยกเว้น ชื่ อผู้ ค้ าประกัน ไม่ต้องใส่ )  เช่น  
ต าแหน่ง หน่วยงาน ก าหนดส่งเงินคืนคลังภายใน ๑๕ วัน ระบุช่วงเวลาที่ไปราชการ เช่น ๑๖/๐๔/๒๕๖๓ 
และเลือกประเภทงบประมาณที่ใช้ในการไปราชการ หลังจากนั้น คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” จากนั้นจะ
ปรากฏบานหน้าต่าง “รายการที่ขอยืม” 

 

ภาพที่ ๒๖ ขั้นตอนการกรอกข้อมูลรายละเอียดการเดินทางไปราชการ 
 

  

๑.กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ 

๒.ก าหนดส่งเงินคืนคลังภายใน (๑๕ วัน) 

๓.คลิกปุม่ “เพิ่มรายการ” จะปรากฏ

บานหน้าต่าง “รายการที่ขอยืม” 



๖๒ 

๑๐) กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น เลือกรายการ “ค่าเบี้ยเลี้ยง” ใส่จ านวนเงินของ
ค่าเบี้ยเลี้ยง และ คลิกปุ่ม “?” เพ่ือค้นหา เลือกแหล่งโครงการ/กิจกรรมที่ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการไปราชการ 
หลังจากนั้น คลิกปุ่ม “ตกลง” จะปรากฏบานหน้าต่าง “รายการที่ขอยืม” จากนั้น คลิกปุ่ม “ตกลง”  
อีกครั้ง โดยกรอกข้อมูลเช่นนี้ในรายการยืมเงินอ่ืน ๆ ทุกรายการ เช่น ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าลงทะเบียน 
และค่าบ ารุงรถ เป็นต้น  

 

 

ภาพที่ ๒๗ ขั้นตอนการระบุจ านวนค่าใช้จ่าย 
 

  

คลิกปุ่ม “?” เพื่อค้นหา เลือกแหล่ง

โครงการ/กิจกรรมที่ใช้เป็นค่าใช้จ่าย

ในการไปราชการ



๖๓ 

๑๑) เมื่อกรอกข้อมูลทุกรายการที่ยืมแล้ว ระบบจะรวมเงินทั้งสิ้นที่ยืมไปราชการให้โดยอัตโนมัติ 
ถ้าตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “บันทึกพิมพ์สัญญา” จะปรากฏบานหน้าต่าง  
“การยืนยันการท างาน” แล้ว คลิกปุ่ม “OK” หลังจากนั้น คลิกปุ่ม “ปิด” เป็นการสิ้นสุดการท าข้อมูลใน
ระบบ Government Fiscal Management Information System (3D)  

 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ ๒๘ ขั้นตอนการพิมพ์สัญญา 

  

๑. คลิกปุ่ม “บันทึกพิมพ์สัญญา” 

๒. คลิกปุ่ม “OK” 

XXXXXXXXXX 



๖๔ 

๑๒) ระบบจะเปิดโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เวิร์ด ที่เป็นเอกสาร “สัญญาการยืมเงิน” ขึ้นมา 
โดยอัตโนมัติ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการพิมพ์เอกสารสัญญายืมเงิน
ออกมา จ านวน ๒ ฉบับ เพ่ือด าเนินการขอยืมเงนิทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการต่อไป 

 

ภาพที่ ๒๙ สัญญาการยืมเงินที่ได้จากระบบ 



๖๕ 

 

ภาพที่ ๓๐ สัญญาการยืมเงินที่ได้จากระบบ (ต่อ) 
 

  



๖๖ 

๑๓) กรณีต้องการยกเลิกสัญญายืมเงิน เช่น หากพบภายหลังว่าข้อมูลในสัญญายืมเงินผิดพลาด 
และต้องการยกเลิกสัญญายืมเงิน ให้คลิกปุ่ม “ลบสัญญา”  

 

ภาพที่ ๓๑ ขั้นตอนการยกเลิกสัญญา 

๔.๒ การขอยืมเงินทดรองจ่ายในการเดินทางไปราชการ  
๑) เมื่อท าใบยืมเงินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information 

System: GFMIS) เสร็จเรียบร้อย และพิมพ์ออกมาจ านวน ๒ ฉบับแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะส่งให้เจ้าของเรื่อง
เซ็นในสัญญายืมเงิน  

๒) ด าเนินการส่งให้งานการเงินและบัญชี ตรวจสอบเอกสารสัญญายืมเงิน เมื่อใบยืมเงินถูกต้อง 
จากนั้นงานการเงินจะด าเนินการส่งให้ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามอนุมัติ เมื่อเอกสารสัญญายืมเงินได้รับ
อนุมัติ งานการเงินจะด าเนินการออกเช็ค งานการเงินจะด าเนินการให้ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่ายในเช็ค และ
เมื่อผู้มีอ านาจลงนามในเช็คเรียบร้อย งานการเงินจะแจ้งเจ้าของเรื่องให้มารับเช็ค พร้อมส าเนาเอกสาร
สัญญายืมเงิน 

๓) ผู้ปฏิบัติงานแจ้งให้เจ้าของเรื่อง ไปรับเช็คเงินสด จากงานการเงิน เพ่ือน าไปใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

คลิกปุ่ม “ลบสัญญา” 

XXXXXXXXXX 



๖๗ 

๔) ในกรณีที่ขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย เมื่อได้รับเงินยืมไปราชการแล้ว ให้น าเงินมาจ่ายค่าบ ารุงรถ
ที่งานการเงิน ตามแนวปฏิบัติการเบิกค่าบ ารุงรถไปราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ปัญหา :  
เงินยืม ออกล่าช้า จนกระทั่งกระชั้นชิด กับวันที่เดินทางไปราชการ ท าให้ประสบปัญหาในการไป

ขึ้นเช็คที่ธนาคาร 

แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
ติดต่อประสานงาน กับเจ้าหน้าที่งานการเงิน เพ่ือแจ้งความจ าเป็น ให้เร่งรัดออกเช็คเงินยืมก่อน

เดินทางไปราชการ ประมาณ ๓ วัน 

ข้อเสนอแนะ : 
ผู้ปฏิบัติงาน ควรศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ ในการยืมเงินทดรองไปราชการ ให้ถี่ถ้วน เช่น ถ้าเป็น

งบประมาณแผ่นดิน จะต้องยืมเงินทดรองไปราชการ ก่อนวันเดินทาง ๑๕ วัน เป็นต้น 

  



๖๘ 

ขั้นตอนที่ ๕ การยกเลิกไปราชการ 

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการ มีเหตุจ าเป็น อันสมควรที่จะขอยกเลิกไปราชการ เช่น 
ผู้บังคับบัญชา มอบหมายให้ไปประชุมเป็นการเร่งด่วน ผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการเจ็บป่วยจนไม่
สามารถเดินทางได้ หรือมีธุระส่วนตัวที่จ าเป็นเร่งด่วน เป็นต้น สามารถด าเนินการขอยกเลิกไปราชการได้ 
โดยชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอยกเลิกไปราชการ ดังมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

๕.๑ กรอกแบบยกเลิกไปราชการ  
แบบยกเลิกไปราชการนั้น มีข้อมูลที่ส าคัญ ๒ ส่วน ดังนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการขอยกเลิกไป

ราชการ และความเห็นของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยผู้ปฏิบัติงานแนะน าให้ผู้ขอยกเลิกไปราชการ 
กรอกรายละเอียด และเหตุผลอันสมควร เกี่ยวกับการขอยกเลิกไปราชการ อย่างครบถ้วน และถูกต้อง 
(รายละเอียดดังภาพที่ ๓๒ ตัวอย่างแบบขอยกเลิกไปราชการ) 

๕.๒ เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
จากนั้นผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการน าเอกสารการขอยกเลิกไปราชการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา

ตามล าดับชั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กรณี ได้แก่ 
กรณีผู้ขอยกเลิกไปราชการ เป็นบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ก็จะต้องเสนอผู้บังคับบัญชา

ชั้นต้น คือรองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอยกเลิกไปราชการ แล้วจึงเสนอ
ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา มีค าสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาต ยกเลิกไปราชการ  

กรณีผู้ขอยกเลิกไปราชการ เป็นผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา จะต้องเสนอผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น คือรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขอยกเลิกไปราชการ แล้วจึงเสนออธิการบดี
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีค าสั่งอนุญาต หรือไม่อนุญาต ยกเลิกไปราชการ 

เมื่อผู้บังคับบัญชา มีค าสั่งอนุญาตให้สามารถยกเลิกไปราชการได้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น กระบวนการ
ขอยกเลิกไปราชการ 



๖๙ 

 

ภาพที่ ๓๒ ตัวอย่างแบบขอยกเลิกไปราชการ 



๗๐ 

ปัญหา: 
ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ไม่สามารถเดินทางไปตามก าหนดระยะเวลาที่ได้รับ

อนุมัติ และเหตุนั้น ต้องไม่ได้เกิดจากตัวผู้เดินทางเป็นเหตุ ซึ่งผู้ เดินทางไปมีการจองห้องพักไว้แล้ว แต่ต้อง
บอกเลิกการเข้าพัก เป็นเหตุให้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการจองห้องพักล่วงหน้า หรือค่าปรับห้องพัก หรือผู้
เดินทาง ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการไปแล้ว แต่ไม่ได้มีการ
เดินทาง  

แนวทางแก้ไข: 
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ขอยกเลิกไปราชการ คือ ส่วนราชการสามารถพิจารณา 

เห็นควรอนุมัติ ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว ได้ เท่าที่จ่ายจริง ตามที่ถูกเรียกเก็บ  
โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ ของเจ้าของงบประมาณ หรือผู้ได้รับมอบหมาย และกรณีที่ผู้
เดินทาง มีความประสงค์ ที่จะเดินทางครั้งใหม่ ให้มีหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ต่อผู้บังคับบัญชา 
ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจึงจะสามารถเดินทางไปราชการ ในครั้ งใหม่ และเบิก
ค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นตามที่ได้รับอนุมัตินั้น 

ข้อเสนอแนะ:  
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน สุดวิสัย ต้องยกเลิกไปราชการในวันที่ต้องไปราชการ เช่น เกิดอุบัติเหตุ หรือ

มีอาการเจ็บป่วยกะทันหัน และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท าให้ขอยกเลิกไปราชการไม่ทันตามกระบวนการนั้น ผู้ขอ
ยกเลิกไปราชการ สามารถด าเนินการขอยกเลิกไปราชการตามกระบวนการในภายหลัง 

 
 
 

  



๗๑ 

ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

หลังจากผู้เดินทางกลับมาจากการเดินทางไปราชการแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งจะต้องด าเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ ในระบบ 3DGF ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา http://3dgf.aru.ac.th แล้วจึงพิมพ์เอกสารออกมาจากระบบ 
ซ่ึงผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ จะประกอบด้วยเอกสารต่อไปนี้ 

๑.ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ จ านวน ๒ แผ่น 
๒.ใบงบหน้าส าคัญเบิกเงิน จ านวน ๑ แผ่น 
๓.ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ (ค่าบ ารุงรถ) จ านวน ๒ แผ่น  
๔.ใบงบหน้าส าคัญเบิกเงิน (ค่าบ ารุงรถ) จ านวน ๑ แผ่น 
จากนั้นเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน ภายใน ๑๕ วันหลังจากเดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

และรวบรวมเอกสารใบเสร็จรับเงินต่างๆ ให้ครบถ้วน ประกอบไปด้วย การกรอกข้อมูลการเบิกจ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พร้อมแนบหลักฐานการเบิกค่าใช้สอยให้ครบถ้วน และการจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการส าหรับค่าบ ารุงรถ เพ่ือส่งให้งานการเงินตามล าดับ ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการ
จัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

สาเหตุที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดท าใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ และใบงบ
หน้าส าคัญเบิกเงิน ส าหรับค่าบ ารุงรถต่างหากนั้น เป็นผลสืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกค่าบ ารุงรถไปราชการ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓  
เพ่ือลดปัญหาการจัดท าเอกสารเบิกเงินค่าบ ารุงรถไปราชการ ที่ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันในช่ว ง
สิ้นปีงบประมาณ จึงได้มีประกาศยกเลิกการจัดท าใบขออนุมัติโอนเงินระหว่างหน่วยงาน (กง.๖) ส าหรับค่า
บ ารุงรถไปราชการ และได้ให้ใช้แบบฟอร์มใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยไปราชการ (กง.๓) แทนในการเบิก
ค่าบ ารุงรถไปราชการ 

ดังนั้น ในขั้นตอนการจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนี้ จึงต้องด าเนินการท าทั้ง  
๒ แบบ คือ ๑) การจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั่วไป ประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า
ที่พัก ค่าทางด่วน ค่าลงทะเบียน ค่ายานพาหนะ และ ๒) การจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการส าหรับค่าบ ารุงรถ 

๖.๑ การจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั่วไป ในระบบ 3DGF 
ประกอบด้วย การสร้างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ การสร้างใบงบหน้า

ส าคัญเบิกเงิน การสร้างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ (ค่าบ ารุงรถ) และใบงบหน้า
ส าคัญเบิกเงิน (ค่าบ ารุงรถ) ดังนี้ 
  



๗๒ 

๖.๑.๑ การสร้างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓  
๑) เข้าระบบ 3DGF ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา http://3dgf.aru.ac.th/ 
๒) เปิดโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ Government Fiscal Management Information 

System (3D) ที่ได้ลงระบบไว้แล้วในคอมพิวเตอร์ และเข้ารหัสในระบบให้เรียบร้อย 
๓) ที่เมนูหลักด้านบน เลือก “บันทึกใบขอเบิก” จากนั้น เลือกเมนูย่อย “ใบ กง.๓ (เบิกค่าใช้จ่าย

ไปราชการ)” 

 

ภาพที่ ๓๓ การเปิดกล่องกรอกข้อความส าหรับสร้าง ใบ กง.๓ 
 
๔) กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการให้ครบทุกช่อง ประกอบไปด้วย  (รายละเอียด 

ดังภาพที่ ๓๔ กล่องการบันทึกใบขอเบิกเงิน แบบ กง.๓) 
(๑) กรอกรหัสกิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการ คือถ้าไปราชการเนื่องใน

กิจกรรมใด ก็ให้กรอกรหัสของกิจกรรมนั้นๆ ลงไป แต่ถ้าเป็นการเ ดินทางไปราชการทั่วไป โดยไม่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมใดๆ นั้น ให้กรอกรหัสกิจกรรม การบริหารจัดการส านักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
จากนั้น ระบบจะข้ึนชื่อกิจกรรม และโครงการในแถบสีฟ้า และวันที่ ที่กรอกข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ  

(๒) กรอกชื่อผู้ไปราชการ 
(๓) กรอกรายการที่เดินทางไปราชการ เช่น  
“อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ......................” 
“ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง .....................” 
(๔) กรอกสถานที่ที่เดินทางไปราชการ 

๑. คลิกเลือก “บันทึกใบขอเบิก” 

๒. คลิกเลือก “ใบ กง.๓  

(เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)” 



๗๓ 

(๕) กรอกวันที่ ทีเ่ดินทางไปราชการ 
(๖) กรอกค่าน้ ามัน ให้กรอกในช่องค่าพาหนะ 
(๗) กรอกค่าทางด่วน ให้กรอกในช่องค่าใช้จ่ายอื่น 
หมายเหตุ ยังไม่ต้องกรอกค่าบ ารุงรถของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในขั้นตอนนี้ 

เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกค่าบ ารุงรถไป
ราชการ ดังที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสร้างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ 
แบบ กง.๓ และใบงบหน้าส าคัญเบิกเงิน ส าหรับค่าบ ารุงรถอีกครั้ง ดูในขั้นตอนที่ ๖.๑.๓  

(๘) คลิก “บันทึก / พิมพ์” จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลเงินในโครงการในช่อง “ยอดยกมา” 
“จ่ายครั้งนี้” และ “ยอดคงเหลือ”  

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ ๓๔ กล่องการบันทึกใบขอเบิกเงิน แบบ กง.๓ 
  

๑. กรอกรหัสกิจกรรม 

๒.กรอกช่ือผูไ้ปราชการ 

๓. กรอกรายการที่เดินทางไปราชการ 

๔. กรอกสถานท่ีที่เดินทางไปราชการ 

๕. กรอกวันท่ี ท่ีไปราชการ ๖. กรอกค่าน้ ามัน ๘. คลิกบันทึก/พิมพ์ ๗. กรอกค่าทางด่วน 

19/08/2563 19/08/2563 



๗๔ 

จากนั้น ระบบจะเปิด โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เวิร์ด ที่มีการพิมพ์ “ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอย 
การไปราชการ แบบ กง.๓” จ านวน ๒ แผ่น ตามข้อมูลที่กรอกไว้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ 

 

ภาพที่ ๓๕ ตัวอย่าง ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ แผ่นที่ ๑ 

 



๗๕ 

 

ภาพที่ ๓๖ ตัวอย่าง ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แผ่นที่ ๒  



๗๖ 

๖.๑.๒ การสร้างใบงบหน้าส าคัญเบิกเงิน  
๑) สร้าง “ใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน โดยเลือกที่เมนูหลักด้านบน เลือก “บันทึกใบขอเบิก” 

จากนั้น เลือกเมนูย่อย “ใบ งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน” 

 

ภาพที่ ๓๗ การเปิดกล่องกรอกข้อความส าหรับสร้างใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
  

๑. คลิกเลือก “บันทึกใบขอเบิก” 

๒. คลิกเลือก “ใบงบหน้า

ใบส าคัญเบิกเงิน” 



๗๗ 

๒) กรอกข้อมูลลงในกรอกข้อมูล การบันทึกใบ งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน  ให้ครบถ้วน 
(รายละเอียดดังภาพที่ ๓๘ กล่องกรอกข้อมูล การบันทึกใบ งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน) ดังนี้ 

(๑) กรอกชื่อ – นามสกุล ผู้ขอเบิก  
(๒) กรอกต าแหน่ง 
(๓) คลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ” 
หมายเหตุ ช่องวันที่ขอเบิกนั้น ระบบจะสร้างวันที่ข้ึนมาให้โดยอัตโนมัติ 

 

ภาพที่ ๓๘ กล่องกรอกข้อมูลการบันทึกใบ งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
  

๑. กรอกช่ือ – นามสกุล ผู้ขอเบิก 

๒. กรอกต าแหน่ง 

๓. คลิกปุ่ม “เพิ่มรายการ” 



๗๘ 

๓) จากนั้นจะปรากฏกล่อง “บันทึกรายการขอเบิก” ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม “ค้นหา”  
๔) จากนั้นจะปรากฏกล่อง “รายการข้อมูล” ให้เลือกรายการข้อมูล ที่ต้องการเบิก แล้วคลิกปุ่ม 

“ตกลง” 
 

 

 
ภาพที่ ๓๙ การเลือกรายการข้อมูลเพ่ือสร้างบันทึกรายการขอเบิก 

  

๑. คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

๒. เลือกรายการ

ข้อมูลที่ต้องการเบิก 

๓. คลิกปุ่ม “ตกลง” 



๗๙ 

๕) จากนั้นจะปรากฏกล่อง “บันทึกรายการขอเบิก” อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ ระบบจะมีข้อมูลปรากฏ
ในช่องกรอกข้อมูล และตารางต่างๆ ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นตรวจสอบรายการที่ต้องการขอเบิก โดยคลิก
เลือกที่รายการที่ขอเบิกทีละรายการ และคลิกเลือก “บันทึก/ แก้ไขรายการ” 

 

ภาพที่ ๔๐ กล่องบันทึกรายการขอเบิก 

  

๑. คลิกเลือกรายการ ๒. คลิก บันทึก/แก้ไขรายการ 



๘๐ 

๖) ระบบจะเปิดกล่อง “บันทึกรายการขอเบิก” ขึ้นมา ซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆ ที่กรอกไว้ ปรากฏอยู่
โดยอัตโนมัติ ให้ท าการตรวจสอบรายการต่างๆ ให้ถูกต้อง  

ในกรณีที่ได้ยืมเงินไปราชการ ให้คลิกเลือกช่อง “หักล้างเงินยืน” แล้วเลือกเลขที่ใบยืมเงินที่
เกี่ยวข้อง 

ในกรณีที่ไม่ได้ยืนเงินไปราชการ ให้คลิกเลือกช่อง “ส ารองจ่ายแล้ว”  
จากนั้น คลิก “ตกลง” 
๗) ท าเช่นนี้ให้ครบทุกรายการที่ขอเบิก 

 

ภาพที่ ๔๑ กล่องบันทึกรายการขอเบิก 
 

  



๘๑ 

๘) คลิกปุ่ม “บันทึก/พิมพ์”  
๙) จากนั้นจะปรากฏกล่อง “ยืนยันการท างาน” ให้คลิกปุ่ม “OK” 

 

 

ภาพที่ ๔๒ การบันทึกและพิมพ์ใบงบหน้าส าคัญเบิกเงิน 

 

๑. คลิกบันทึก/พิมพ์ ๒. คลิก OK 



๘๒ 

 

ภาพที่ ๔๓ ตัวอย่างใบงบหน้าใบส าคัญรับเงิน 

๖.๑.๓ การสร้างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ (ค่าบ ารุงรถ) และใบ
งบหน้าส าคัญเบิกเงิน (ค่าบ ารุงรถ)  

การสร้างใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ (ค่าบ ารุงรถ) และใบงบหน้าส าคัญ
เบิกเงิน (ค่าบ ารุงรถ)นั้น มีขั้นตอนการท าเช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ ๖.๑.๑ และขั้นตอนที่ ๖.๑.๒ ทุก
ประการ โดยกรอกค่าบ ารุงรถ ลงไปในช่อง “ค่าใช้จ่ายอื่น” ในกล่องการบันทึกใบขอเบิกเงิน แบบ กง.๓  



๘๓ 

เมื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดในการเดินทางไปราชการต่างๆ ในระบบ 3DGF ในระบบครั้งถ้วนแล้ว 
ผู้ปฏิบัติงานจะตอ้งพิมพ์เอกสารออกมาจากระบบ 3DGF ซึ่งจะประกอบไปด้วย  

๑. ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ จ านวน ๒ แผ่น 
๒. ใบงบหน้าส าคัญเบิกเงิน จ านวน ๑ แผ่น 
๓. ใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ (ค่าบ ารุงรถ) จ านวน ๒ แผ่น  
๔. ใบงบหน้าส าคัญเบิกเงิน (ค่าบ ารุงรถ) จ านวน ๑ แผ่น 
จากนั้นผู้ปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอีกครั้ง เพ่ือลดความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน และเตรียมน าไปประกอบเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้สอย การเดินทางไป
ราชการในข้ันตอนต่อไป 
  



๘๔ 

๖.๒ กรอกข้อมูลการเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ และแนบหลักฐานการเบิกค่าใช้สอย 
๑) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ ๑ แบบ ๘๗๐๘ ให้

ถูกต้องครบถ้วน ตามความเป็นจริง  

 

 

ภาพที่ ๔๔ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ ๑ แบบ ๘๗๐๘ 

กรอกข้อมูลผูเ้ดินทางไปราชการ 

ระบุเลขท่ีค าสั่ง/บันทึก และวันท่ี 

ระบุสถานที่ และจังหวัด 

ระบุรายละเอียดคา่ใช้จ่าย 

ระบุประเภทเงิน 

ระบุเลขท่ีสัญญาเงินยมื 



๘๕ 

 

ภาพที่ ๔๕ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ ๑ แบบ ๘๗๐๘ (ต่อ) 

  

ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการ 

ระบุเลขท่ีสัญญาเงินยมื 

ในกรณีที่ใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย 

ให้ระบุค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่า

ทางด่วน (ถ้ามี)  

ในกรณีที่เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว 

ให้ระบุจุดหมายปลายทาง และ

ระยะทาง พร้อมค านวณค่าใช้จ่าย  



๘๖ 

๒) กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ส่วนที่ ๒ แบบ ๘๗๐๘ 

 

ภาพที่ ๔๖ หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนที่ ๒ แบบ ๘๗๐๘ 

  

ระบุช่ือผู้เดินทาง และค่าใช้จ่ายต่างๆ  



๘๗ 

๓) กรณีท่ีมีค่าใช้จ่าย ที่สามารถร้องขอใบเสร็จรับเงินได้ และเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปแล้วจริง เช่น 
ค่ารถโดยสารประจ าทาง ค่าพาหนะรับจ้าง ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น ให้ผู้ปฏิบัติงานกรอกข้อมูล
ค่าใช้จ่ายลงในแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑) 

กรณีรับรองค่ายานพาหนะ ควรระบุสถานที่ตั้ง และสถานที่ที่จะเดินทางไปโดยละเอียด ได้แก่ 
เลขทะเบียนบ้าน ถนน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น 

กรณีเบิกค่าชดเชยน้ ามันส่วนตัว นอกเหนือจากระบุสถานที่ตั้งโดยละเอียด ควรระบุระยะทางที่
ขอเบิก โดยอ้างอิงระยะทางของกรมทางหลวงเป็นหลักฐานด้วย 

 

ภาพที่ ๔๗ ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑) 



๘๘ 

๔. แนบใบเสร็จรับเงินต่างๆ อาทิ ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน ค่าท่ีพัก 
๑) ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน 

 

ภาพที่ ๔๘ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน 
 

  



๘๙ 

๒) ใบเสร็จรับเงินค่าพาหนะ 

  

 

ภาพที่ ๔๙ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องบิน  



๙๐ 

๓) ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามัน 

  

ภาพที่ ๕๐ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามัน 



๙๑ 

๔) ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก  
กรณีเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง (ใบเสร็จรับเงิน ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าพักให้

ครบถ้วน เช่น จ านวนวันที่พัก ช่วงวันที่พัก ชื่อผู้เข้าพัก เป็นต้น หากมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ให้แนบใบ
แจ้งรายการของโรงแรม (Folio) ประกอบ 

กรณีเบิกค่าเช่าที่พักในอัตราห้องพักคู่ท่ีผู้เดินทางไปราชการใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง
อยู่ต่างสังกัด หรือสังกัดหน่วยงานเดียวกันแต่แยกเรื่องเบิก ซึ่งต้องใช้ใบเสร็จรับเงินและใบแจ้ง รายการของ
โรงแรม (Folio) ในชุดเดียวกัน ให้ผู้เดินทางฝ่ายหนึ่งใช้ต้นฉบับ อีกฝ่ายหนึ่งใช้ส าเนา ใบเสร็จรับเงินและใบ
แจ้งรายการของโรงแรม (Folio) ที่ผู้นั้นรับรองส าเนาถูกต้อง โดยให้มีบันทึกแนบท้าย ระบุว่า รายการใดที่
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นผู้เบิกฝ่ายเดียว และรายการใดทั้งคู่จะเป็นผู้เบิก ฝ่ายละเป็น จ านวนเท่าใด ทั้ง
ต้นฉบับ และฉบับส าเนา พร้อมลงลายมือชื่อของผู้เดินทางทั้งคู่ในแต่ละฉบับ  

 

ภาพที่ ๕๑ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก  

ระบุวันที่ช าระเงิน 

ระบุช่ือผู้เข้าพัก 

ระบุวันท่ีเข้าพัก 



๙๒ 

 

ภาพที่ ๕๒ ตัวอย่างใบรายงานการเข้าพัก (Folio)  

 

ภาพที่ ๕๓ ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน 
  

ระบุเลขประจ าตัวผู้เสยีภาษี

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา 

ระบุช่ือหน่วยงานเป็น

มหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา  

ระบุรายละเอียดของผูเ้ข้าพัก  



๙๓ 

๖.๓ น าเอกสารเบิกจ่ายให้ผู้ขออนุมัติลงนาม 
ผู้ปฏิบัติงาน น าเอกสารเบิกจ่าย ส่งให้ผู้ขออนุมัติเบิกเงินลงนาม ประกอบด้วย ๑) ใบงบหน้า

ใบส าคัญเบิกเงิน จ านวน ๑ ชุด  และ ๒) ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓  โดยลง
วันที่ปัจจุบันที่ผู้ขออนุมัติลงนาม  จ านวน ๑ ชุด  

๖.๔ น าเอกสารเบิกจ่ายเสนอผู้อ านวยการพิจารณาอนุมัติ  
ภายหลังจากท่ีผู้ขออนุมัติเบิกเงิน ลงนามในใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน และใบขออนุมัติเบิกเงินค่า

ใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ผู้ปฏิบัติงาน น าเอกสารทั้งหมด เสนอต่อ
ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และพิจารณาความคิดเห็นสมควรอนุมัติ ประกอบด้วย ๑) ใบขออนุมัติ 
เบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.๓  ๒) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ ๘๗๐๘ 
ทั้งส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ) 

 



๙๔ 

 

ภาพที่ ๕๔ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๑ แผ่นที่ ๑ 



๙๕ 

 

ภาพที่ ๕๕ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๑ แผ่นที่ ๒ 



๙๖ 

 

ภาพที่ ๕๖ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๑ แผ่นที่ ๓ 



๙๗ 

 

ภาพที่ ๕๗ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ ๘๗๐๘ ส่วนที่ ๒ 

๖.๕ น าเอกสารส่งงานการเงิน 
น าเอกสารทั้งหมด มาตรวจสอบความเรียบร้อย เช่น การลงนาม ของผู้ที่เดินทางไปราชการ 

และผู้มีอ านาจพิจารณาลงนามอนุมัติตามล าดับ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน จากนั้น ส่งเอกสารทั้งหมด 
ในงานธุรการของสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือท าส าเนาเอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้ที่ตู้เก็บเอกสาร  
แล้วงานธุรการของสถาบันอยุธยาศึกษา จะด าเนินการส่งเอกสารเบิกที่งานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และงานการเงินเซนรับเอกสารเบิกจ่ายลงในใบฎีกาตามรายการ 
  



๙๘ 

ปัญหา : 
หลักฐานใบเสร็จรับเงิน ที่ใช้ในการเบิกค่าใช้สอยมีความผิดพลาด เนื่องจากมีการกรอกรายละเอียด

ในใบเสร็จค่าลงทะเบียน หรือใบเสร็จค่าโรงแรมที่พัก มีความผิดพลาด ไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ต้อง
ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบเสร็จ ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
เตรียมข้อมูล และตัวอย่างการกรอกใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกต้อง ให้ผู้ เดินทางไปราชการได้น า

ติดตัวไป เป็นข้อมูลในการกรอกรายละเอียดลงในใบเสร็จต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ด้วยการให้ผู้เดินทางไปราชการ ถ่ายภาพและส่งข้อความภาพ มาตรวจสอบก่อน เพ่ือลดความ
ผิดพลาดในการกรอกข้อมูล 

 ข้อเสนอแนะ : 
ผู้ปฏิบัติงาน ควรศึกษา และรวบรวมระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน ที่ได้มีการประกาศขึ้น

เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติอยู่เสมอ และปรับปรุงแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงาน เช่น ประกาศ
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการเบิกค่าบ ารุงรถไปราชการ ลงวันที่  
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ประกาศให้ใช้แบบฟอร์มใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยไปราชการ (กง.๓) แทนในการ
เบิกค่าบ ารุงรถไปราชการ เป็นต้น 

 
 
 

  



๙๙ 

ขั้นตอนที่ ๗ การส่งคืนเงินทดรองราชการ 

ภายหลังจากที่ผู้ยืมเงินไปราชการ เดินทางกลับมาปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว และมีค่าใช้จ่าย
บางส่วนที่ใช้ไม่หมด เช่น ค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน ค่าที่พัก เป็นต้น ผู้ไปราชการจะต้องน าเงินราชการในส่วน
นั้นมาคืนที่งานการเงินและบัญชี ภายใน ๑๕ วัน หลังจากการกลับจากไปราชการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ การส่งคืนเงินทดรองราชการ ข้อ ๒๙ 
คือ “ในกรณีที่หมดความจ าเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณน าเงินทดรอง
ราชการส่งคืนคลังภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่หมดความจ าเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ” ซึ่งมี
ขั้นตอนการส่งคืนยืมเงินทดรองในการเดินทางไปราชการ ดังนี้  

เมื่อเจ้าของเรื่องเดินทางไปราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการส่งเอกสารเบิกจ่าย
ค่าเดินทางไปราชการให้งานการเงินและบัญชี ภายใน ๑๕ วัน หลังจากกลับจากราชการ ในกรณีที่คืนเงิน
ยืมเกิน ๓๐% ของเงินยืม ผู้ปฏิบัติงานต้องด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอส่งเงินยืมเหลือเกิน ๓๐% 
เสนออธิการบดีลงนามเพ่ือชี้แจงเหตุผลในการคืนเงินไปราชการ  

เมื่ออธิการบดีลงนามในบันทึกข้อความอนุญาตให้คืนเงินไปราชการ และส่งกลับมายังสถาบัน
อยุธยาศึกษาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจึงน าเงินที่เหลือจ่ายส่งคืนงานการเงินและบัญชี พร้อมแจ้งข้อมูลเลขสัญญา
เงินยืม ประกอบด้วย บันทึกข้อความคืนเงินที่อธิการบดีลงนามแล้ว สัญญายืมเงิน เลขที่ บย.ที่ ... และชื่อผู้
ยืมเงิน และจ านวนเงินที่คืน  

เมื่อเจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเคลียร์เงินยืมให้แล้ว จากนั้น
ผู้ปฏิบัติงานต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ เพ่ือเป็นหลักฐานในการคืนเงินไปราชการ 



๑๐๐ 

 

ภาพที่ ๕๘ ตัวอย่างบันทึกข้อความขอส่งเงินคืน 



๑๐๑ 

 
ภาพที่ ๕๙ ตัวอย่างสัญญายืมเงิน เลขท่ี บย.ที่ ... 

 



๑๐๒ 

ปัญหา 
ไม่มีระบบการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่เป็นหลักฐานการคืนเงินที่มีประสิทธิภาพท าให้เอกสาร  

สูญหาย หรือมีปัญหาในการค้นหาเอกสารได้อย่างสะดวก  

แนวทางการแก้ไขปัญหา 
จัดระเบียบการเก็บเอกสาร โดยบรรจุใส่แฟ้มเอกสารอย่างเป็นระบบ เรียงล าดับตามวันที่ไป

ราชการ เพ่ือสะดวกในการค้นหา 

ข้อเสนอแนะ 
ผู้ไปราชการ ควรค านวณค่าใช้จ่ายให้ในการไปราชการให้เพียงพอ และพอดีต่อการไปราชการใน

แต่ละครั้ง เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องด าเนินการท าบันทึกข้อความขอส่งเงินยืมเหลือเกิน ๓๐% เป็นการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
  



๑๐๔ 

ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ - สกุล   นางประภาพร  แตงพันธ์ 

วัน เดือน ปีเกิด   ๙  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖ 

สถานที่เกิด   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ที่อยู่ปัจจุบัน   ๑๒๓/๑๐๒  หมู่ ๓  ต าบลคลองสวนพลู  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐   

โทรศัพท์ ๐๘๐ – ๙๖๕๖๖๙๙ 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ต าแหน่งหน้าที่ท างานปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  

ที่ท างานปัจจุบัน   งานบริหารงานทั่วไป สถาบันอยุธยาศึกษา 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ 

ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

รหัสไปรษณีย์ ๑๓๐๐๐ 

 
 

๑๐๓ 


