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คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง
เส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน และช่วยให้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจาก
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง            
ไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความถูกต้อง รวดเร็ว และยัง
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าส านักงานคณบดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ที่เป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติ       
งานหลักเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวเจนจิรา  พัสศร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ 
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ภาพที่ 84 ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อการโอนเงิน      111 

 
 
  

 



ส่วนที่ 1  
บริบทมหาวิทยาลัย 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ 96 หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบล

ประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ 0–3527–6555-9 
โทรสาร 0–3532-2076 ก่อตั ้งมาตั ้งแต ่ร ัชสมัยพระบาทสมเด ็จพระจ ุลจอมเกล ้า เจ ้าอยู ่ห ัว
พระราชทานทรัพย์ จ านวน 30,000 บาท ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่             
1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอนวิชาสามัญอนุโลม ตามหลักสูตร
มัธยมศึกษา 1–2-3 แต่เพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนิน 
การผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนัก

เพนียดแห่งเดียว 
พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู

มูลประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
สอนหลักสูตรครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารที่ต าบลหัวแหลม 
โดยแยกเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนประกาศนียบัตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรี อยุธยา เปิดท า
การสอนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2479 เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร ประเภท ข (กินนอน
ประจ า) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่
บริเวณข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชย
บริเวณหอพัก อู่ทองในปัจจุบัน 

พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครู เมื่อวันที่ 29 กันยายน  
พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ 2-2-2 ของกรมฝึกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนต่อ 2 ปี     
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พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ 96 หมู่ 2 ถนน
ปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะข้ึนเป็น
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 

พ.ศ. 2517 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ 
พ.ม. เปิดปีแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 

พ.ศ. 2519 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2519 เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร   
2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ., ป.ป., ม.ศ.5 และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ปี จากผู้มีวุฒิเดิม 
ป.กศ.สูง, ป.วส., ป.ม. และ พ.ม. 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ.                              
และ ป.ป. 

พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2524 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 
หลักสูตร 4 ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.5, ป.กศ. และ ป.ป. 

พ.ศ. 2528 เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืนๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครู โดยเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิด
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 2 ปี พร้อมๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า
สถาบัน “ราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 

พ.ศ. 2538 ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
2538 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

พ.ศ. 2540 เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
บริหารการศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับ
ใช้ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 

 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 
 

 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ    

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ภายในปี 2564 

 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

2) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพัน       
ต่อท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรม    
ของท้องถิ่นและของชาติ 

4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชน     
และท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

5) เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่         
ให้เหมาะสมกับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทาง         
เ พ่ือส่งเสริมให้ เกิดการจัดการการบ ารุ งรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ                  
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ                
ในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการ      

แก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู                       
และส่งเสริมวิทยฐานะครู 

 
 นโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่ว ไปของมหาวิทยาลัย                
และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ (1) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
การศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานยกระดับ       
สู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

2) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถ
แข่งขันได้ในระดับกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3) เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม    
การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลกอย่างยั่งยืน 

4) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทาง     
ด้านการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่สามารถจัดการเรียน     
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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5) สนับสนุนร่วมมือพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพและการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุนพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการ       
ของท้องถิ่นและสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

7) ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นชุมชน       
อย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8) สนับสนุนพัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล 
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านการสอนและการวิจัยสู่ระดับสากล 

10) เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

11) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ประวัติคณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 แรกเริ่มเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการ

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา มีพันธกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและ
การจัดการให้นักศึกษาจากคณะวิชาต่าง ๆ ที่เลือกเรียนกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและสหกรณ์ กลุ่มวิชา
ด้านการเงินและบัญชี กลุ่มวิชาด้านการตลาด กลุ่มวิชาด้านเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชาด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เป็นหลัก ปีต่อมาเริ่มเปิดสอนหลักสูตรในคณะวิชาวิทยาการจัดการ ในระดับอนุปริญญา
บริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป วิชาเอกบริหารธุรกิจ   

ต่อมาในปีพ.ศ. 2538  มีการปรับเปลี่ยนวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบัน                     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                   
คณะวิชาวิทยาการจัดการ จึงได้ปรับเปลี่ยนจากคณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นคณะวิทยาการจัดการ เปิด
สอนหลากหลายสาขาเพ่ิมมากขึน้ ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ต่อมาปี พ.ศ. 2547 สถาบัน                  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ มีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ที่ทันสมัย ดังนี้ 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร - สาขาวิชา 
ภาคปกติ ปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุกิจบัณฑิต 

  การจัดการ 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  การตลาด 
  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
  การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
  การจัดการธุรกิจโรงแรม 
  การจัดการธุรกิจชุมชน 
  บัญชีบัณฑิต 
  การบัญชี 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
  การท่องเที่ยว 
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การจัดการศึกษา ระดับ หลักสูตร - สาขาวิชา 
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
  เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร 
 ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) บริหารธุกิจบัณฑิต 
  การจัดการ 

ภาค กศ.บป.  บริหารธุกิจบัณฑิต 
(เสาร์ – อาทิตย์) ปริญญาตรี 4 ปี การจัดการ 

 ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ 
 
 
ปรัชญาคณะวิทยาการจัดการ 
 “ความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่บัณฑิตมีสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายในปี 2564” 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น าการพัฒนาสู่ชุมชน 
2. ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีสมรรถนะ รู้จักพ่ึงพา

ตนเองและสร้างงาน 
3. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจจ าลองและเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้                       

โดยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานตรงกับหลักสูตรใน
คณะและหน่วยงานภายนอก เพ่ือน าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

4. คณาจารย์ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
โดยการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
และชุมชนอย่างยั่งยืน 

เอกลักษณ์ 
แหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจเพ่ือท้องถิ่น 

อัตลักษณ์ 
ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 
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ค่านิยมองค์กร 
รักษ์หน้าที่ สามัคคี มีความรับผิดชอบ 

เป้าประสงค์  
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติเป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน 

ประเทศชาติ 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ สมรรถนะ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. พัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถน าไปพัฒนาท้องถิ่น จนให้เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 
4. คณะมีงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนได้ 

นโยบายคณะวิทยาการจัดการ   
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือสร้างศักยภาพให้ได้มาตรฐานระดับชาติ เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน    

ประเทศชาติ  
- เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ด้วยการจัดอบรมภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เพ่ือ

เตรียม นักศึกษาแรกเข้าให้มีคุณสมบัติพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพียงพอต่อการศึกษาจนส าเ ร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร 

- สนับสนุนให้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงมา
ถ่ายทอด 
ความรู้และประสบการณ์แก่นักศึกษา ตามความเหมาะสมของรายวิชา 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ กิจกรรม
ธุรกิจจ าลอง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 

- สนับสนุนการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น การอบรมความรู้
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัย การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เป็นต้น 

- ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
- ส่งเสริมให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามาถ่ายทอดประสบการณ์แก่นักศึกษาปัจจุบัน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการและด้านการวิจัย 
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านคุณวุฒิการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยบริหาร

จัดการอัตราก าลังในแต่ละสาขาวิชาให้มีความเพียงพอที่จะสนับสนุนให้อาจารย์ไปศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอกได้ 

- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านต าแหน่งทางวิชาการ สู่ระดับที่สูงขึ้น โดยสนับสนุน
และส่งเสริมให้อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาผลิตเอกสารประกอบการสอนและ/หรือต ารา 
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- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic research)                         
และการวิจัยประยุกต์ (Applied research) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าผลงานวิจัยไป                               
ต่อยอดในทางอุตสาหกรรมและการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ ส่งเสริมการวิจัยที่น าเอาศิลปวัฒนธรรมของอยุธยา
มาผสมผสานกับงานวิจัย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ต้นทาง และบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ด้านการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมาตรฐานทาง
วิชาชีพ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้และประสบการณ์
ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการสร้างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
3. การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

- สนับสนุนการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยที่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
พัฒนาหลักสูตร 

- พัฒนาหลักสูตรอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นการบริการวิชาการทั้งหลักสูตรที่ให้เปล่า                     
และหลักสูตรที่หารายได้  

- มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้ประกอบการ รวมถึงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

- ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมความรู้ละทักษะการเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาสามารถใช้ smart 
phone ในการเรียนการสอนได้ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- ให้โอกาสบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐาน                         

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยให้เข้ารับการอบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ                        
ในการปฏิบัติงาน 

- สนับสนุนให้บุคลากรท าการวิจัย และคู่มือการปฏิบัติงานในสายงาน 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเติบโตตามสายงานอย่างยุติธรรม 

5.  การบริหารจัดการองค์กร  
- ปฏิบัติหน้าที่ประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ น านโยบายและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ส าเร็จ 
- พัฒนาระบบการบริหารงานคณะฯ ให้สามารถสนับสนุนการด าเนินงานภารกิจต่างๆ ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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- บริหารงบประมาณโดยยึดหลักมุ่งผลสัมฤทธิ์และค านึงถึงต้นทุน ภายใต้กฎ ระเบียบ ค าสั่ง
และประกาศต่างๆ ด้วยหลักความโปร่งใสพร้อมรับผิดชอบตรวจสอบได ้

- บริหารอัตราก าลัง ให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- เตรียมความพร้อมทางกายภาพด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรการเรียนรู้และสิ่ง

อ านวยความสะดวกให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน 
- การบริหารจัดการสภาพแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและการจราจร การจัดการขยะ

และสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสม ทั้งพ้ืนที่การศึกษา พ้ืนที่
สาธารณะเพ่ือนันทนาการ พ้ืนที่เพ่ือการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลและห่วงใยสังคมรอบด้าน                    
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะฯ เป็นองค์กรที่มีสุขภาวะที่ดี 

6.  การประกันคุณภาพการศึกษา  
- พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนินกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการประกันคุณภาพ

การศึกษามาปรับปรุงการท างาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะวิทยาการจัดการ ตามพันธกิจของคณะ ดังนี้               
1. ให้การศึกษาและผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการจัดการที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และส านึกใน 

               ความเป็นไทย 
2. วิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ 
3. ให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาการจัดการ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า และความภูมิใจ 

              ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาการจัดการของผู้น าชุมชน 
6. ร่วมมือและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ 
8. แสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาการจัดการ                              

              ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
9. สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ เพ่ือการพัฒนาด้านวิทยาการจัดการ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของส านักงานคณบดี       
หน้าที่ความรับผิดชอบส านักงานคณบดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้  ปฏิบัติงานธุรการ                  

งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงานอาคารสถานที่ของคณะ 
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและพัสดุและงาน

อาคารสถานที่ของคณะ  
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ จัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณประจ าปีของคณะ 
3. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

ภายใต้แผนงานโครงการประจ าปีของคณะ 
4. ประสาน และด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการอ านวยความสะดวกใน           

การจดัการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาของคณะ 
5. ประสานและด าเนินการในการสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและให้บริการวิช าการ                            

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรม
จริยธรรม สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขให้กับนักศึกษา 

6. ประสานและด าเนินการในการสนับสนุนงานบริการวิชาการแก่สังคมให้กับพ้ืนที่
เป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอก 

7. ประสานและด าเนินการสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัย และนวัตกรรมการ
เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของคณะ 

8. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและหลักสูตร 
9. ประสานและด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา และ

ทักษะต่างๆ ในการประกอบอาชีพของนักศึกษา ประสานงานหน่วยงานภายใน 
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

10. ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียน/ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการต่างๆ แก่บุคลากร
และนักศึกษาภายในและภายนอกคณะ ควบคุมดูแลอุปกรณ์และการบริการ
ห้องปฏิบัติการต่างๆ ภายในคณะให้มีความพร้อมบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

11. ส่งเสริมสนับสนุนและให้บริการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทางด้านภาษาให้แก่
นักศึกษา บุคลากร หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

12. สนับสนุนการให้บริการทดสอบความรู้ ทักษะทางภาษาของนักศึกษา บุคลากรภาย                           
                ในคณะ 

13. ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานการด าเนินงานของคณะ ตลอดจนประชาสัมพันธ์
แผนงาน โครงการ กิจกรรม และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศของคณะ 

14. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามภารกิจของคณะ 
15. ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 
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16. ประสานและด าเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
17. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 

รายละเอียดการปฏิบัติงานของส านักงานคณบดี 
 (1) งานบริหารงานทั่วไป 

1. ด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณของคณะ 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ งานการประชุม และงานบริหารทั่วไป 

        3. ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับงานการ เจ้าหน้าที่ งานการเงิน การพัสดุ                                  
            และอาคารสถานที่ของคณะ 

4. จัดท าแผนปฏิบัติการ และค าขอตั้งงบประมาณของคณะ 
5. ประสาน อ านวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ  

                      ภารกิจของคณะ 
6. ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ 

 7. ประสานและด าเนินการเดี่ยวกับงานประกันคุณภาพของคณะ 
 8. ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที ่
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

  (2) งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน 
   1. ประสานและด าเนินการจัดการศึกษาท้ังระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

2. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนา
วิชาชีพครูและศูนย์บริการทางวิชาการต่างๆ 

3. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ในส่วนของหลักสูตร ผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน 

4. ประสานและอ านวยความสะดวกในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะ 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

6. ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของคณะ 
7. ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ของคณะ 
8. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานทางวิชาการและงานบริการวิชาการ รวมทั้ง

การวัดประเมินผลการศึกษา 
9. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจง แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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(3) งานบริการและพัฒนานักศึกษา 
1. ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

เสริมสร้างให้เป็นคนเก่งที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

2. ด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมบุคลิกภาพและความประพฤติของนักศึกษาของคณะ 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาหลักสูตรทั้งด้านวิชาการ การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

ตลอดจน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ 
4. ประสานและด าเนินการจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับนักศึกษาเพ่ือส่งเสริมการ

รักษาสุขภาพและความเป็นเลิศในการแข่งขัน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการก ากับการด าเนินการชมรม สโมสรนักศึกษาและศิษย์เก่า 
6. บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับนักศึกษา 
7. ประสานและด าเนินการงานทุนการศึกษาของคณะ 

8. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
    9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (4) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา 
2. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดหาแหล่งฝึกที่

เหมาะสมให้กับนักศึกษา 
3. ประสานงาน ระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ ผู้

นิเทศงานของสถานประกอบการ และนักศึกษา  
4. ติดตาม ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกฯ/กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังกลับจากฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ และจัดนิเทศนักศึกษาระหว่างนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 

งานสหกิจศึกษา 
1. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนตามมาตรฐานสหกิจศึกษา และหลังการการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา 
2. ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือจัดหาต าแหน่งงาน

ที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาที่จะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 



15 
 

3. ประสานงานระหว่างสถานประกอบการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา คณาจารย์นิเทศ                  
ผู้นิเทศงานของสถานประกอบการและนักศึกษา ช่วงก่อนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างการปฏิบัติ 
งานสหกิจศึกษา และหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

4. ด าเนินงานการนิเทศของคณาจารย์นิเทศนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
5. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 
6. ด าเนินงานจัดการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลังการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 
7. ประสานงานการด าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการวางแผนการจัดการเรียน

การสอนรวมทั้งผลการประเมินของการจัดการศึกษาสหกิจศึกษา 
8. ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา 
9. สร้างความร่วมมือทางด้านสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 
10. สนับสนุนระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ ในการด าเนินงานระบบ

ฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
11. ให้บริการ ให้ค าแนะน าแก่คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานสหกิจศึกษา 

 (5) งานบัณฑิตศึกษา 
1. การรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา                        

โดยเป็นหน่วยประสานและหน่วยปฏิบัติการจัดสอบ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การจัดสอบ การสอบวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ และการสอบประมวลความรู้ 

2. สนับสนุนการด าเนินกิจการของฝ่ายวิชาการและหลักสูตรต่างๆ เพ่ือพัฒนาระบบ                   
การประเมินการสอนของอาจารย์ การจัดประชุม การบรรยายต่างๆ ทางวิชาการ การประชุมเพ่ือประเมิน
ปรับปรุงหลักสูตร 

3. สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาโดยเป็นหน่วยประสานงานและปฏิบัติในการด าเนิน
โครงการต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนานักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
โครงการอบรมทางวิชาการ โครงการปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น 

4. ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 (6) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
1. งานพัฒนาการท่องเที่ยว 

- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น/ระยะยาว 
- พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวอยุธยามรดกโลก 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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- ฟ้ืนฟูพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
2. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- สร้างเครือข่าย 
- งานระบบข้อมูลการท่องเที่ยว สนับสนุนการจัดท าแผนทีท่่องเที่ยว 
- งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยว ประสาน

เกี่ยวกับงานการท่องเที่ยวกับหน่วยงานต่างๆ 
 3. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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โครงสร้างหน่วยงานคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

งาน

บริหารงาน

ทั่วไป 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

งานบริการ

และพัฒนา

นักศึกษา   

 

งานบริหาร

วิชาการ

และพัฒนา 

การเรียน

การสอน 

งานบัณฑิต 

ศึกษา 

ศูนย์

ส่งเสริมและ

พัฒนาการ

ท่องเที่ยว 

งานฝึก

ประสบการณ์

วิชาชีพ

และสหกิจ

ศึกษา 
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โครงสร้างส านักงานคณบดีคณะวิทยาการ 
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ส่วนที่ 2 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไป
ปฏิบัติงาน นอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ และเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง เพ่ือมิให้ผู้เดินทาง
เดือดร้อน ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จ า เป็นซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่             
ทางราชการจ่ายให้นี้มิใช่ค่าตอบแทน ในการท างาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เดินทางไปปฏิบัติราชการเพ่ือ
ปฏิบัติงานตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ ซึ่ง เป็นลักษณะการเดินทางไปราชการ
ชั่วคราว และได้รับสิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้
เดินทางไปราชการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการ
ฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีจ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการครั้งนั้น  

 ดังนั้น การจัดท าคู่มือ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร              
คณะวิทยาการจัดการ ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการและขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ เพ่ือให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบตามที่ราชการก าหนด เพ่ือช่วยลดและป้องกันการผิดพลาดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ เนื่องจากในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการนั้น มีวิธีการคิด และค านวณ
ค่าใช้จ่าย  ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีการน าระบบบัญชี 3 มิติ มาเป็นระบบ
ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนที่ต้องด าเนินการอยู่หลายขั้นตอนที่
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมีความรู้วิธีการใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ เพ่ือเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ซึ่งในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน 7 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1. ผู้ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการเขียนรายงานแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

2. ตรวจสอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพร้อมตรวจสอบหลักฐาน 
3. บันทึกข้อมูลขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ กง.3) ในระบบบัญชี      

3 มิต ิ
4. บันทึกข้อมูลงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน ในระบบบัญชี 3 มิติ 
5. เสนอเรื่องขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการให้ผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
6. บันทึกข้อมูลน าส่งฎีกาใบฎีกาในระบบบัญชี 3 มิติ 
7. การติดตามและแจ้งผลการเบิกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  
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ในการที่จะปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานทั้ง 7 ขั้นตอนนั้น 
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องศึกษากฎ ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
1. รายละเอียดที่ส าคัญท่ีใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มีข้อมูล เอกสาร 
กระบวนการ กฎระเบียบการเบิกจ่ายที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและท าความใจ เพ่ือให้การไปราชการ
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ถูกต้อง ตามกฎและระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลังและ
ระเบียบที่เก่ียวข้องทั้งหมดท่ีผู้ปฏิบัติควรทราบ ดังนี้  

1.1 กฎ ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 1.1.1 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.1.2 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527  
 1.1.3 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528  
 1.1.4 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529  
 1.1.5 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534  
 1.1.6 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541  
 1.1.7 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548  
 1.1.8 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  
 1.1.9 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560  
 1.1.10 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
 1.1.11 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
พ.ศ. 2550 
 1.1.12  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2554  
 1.1.13 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 1.1.14  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงานและ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 1.1.15  หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2550 เรื่อง หลักเกณฑ์ การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่
จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องใน การเดินทางไปราชการ 
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1.2  ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ 
- ข้าราชการ 
- พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน 
- ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
- พนักงานราชการ 
- บุคลคลอ่ืนที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการเพ่ือประโยชน์ทางราชการ เช่น 

นักศึกษา, บุคคลภายนอก  

1.3 สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
- ต้องได้รับการอนุมัติให้เดินทางไปราชการจากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง 
-    ถ้าออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับส านักงานได้เมื่อเสร็จสิ้นการ

ปฏิบัติงานเพราะเหตุส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ เฉพาะการปฏิบัติราชการตามค าสั่งของราชการเท่านั้น 

1.4  ลักษณะการเดินทางไปราชการ 
  การเดินทางไปราชการเพ่ือปฏิบัติงานตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาหรือปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ    

จะมีลักษณะการเดินทางไปราชการ 3 ประเภท คือ  
 1.4.1 การเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 

1) การไปราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งส านักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 

2) การไปสอบคัดเลือกหรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
3) การไปช่วยราชการ ไปรักษาราชการในต าแหน่ง หรือไปรักษาราชการแทน 
4) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับ

ราชการประจ าในต่างประเทศ 
5) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราว เพ่ือไปปฏิบัติราชการในดินแดนต่างประเทศตาม

ข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ซึ่งในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ผู้เดินทางจะได้รับสิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการหรือวันที่ออกเดินทางแล้วแต่กรณี 
โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 

1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
2) ค่าเช่าที่พัก 
3) ค่าพาหนะ รวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ   

ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ท านองเดียวกัน 
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4) ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าลงทะเบียน    
ในการฝึกอบรม 

 1.4.2 การเดินทางไปราชการประจ า  ได้แก่ การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน           
ไปรักษาการในต าแหน่ง หรือรักษาราชการแทนเพ่ือด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานแห่งใหม่ ซึ่งในการ
เดินทางไปราชการประจ า ผู้เดินทางสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจ า ได้แก่ 

1) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
2) ค่าเช่าที่พัก 
3) ค่าพาหนะ รวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ    

ค่าระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืนๆ ท านองเดียวกัน 
4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ  
5) ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 

 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการประจ า สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ทั้งของตนเอง
และบุคคลในครอบครัว (คู่สมรส, บุตร, บิดามารดา ทั้งของตนเองและของคูส่มรส) 

1.4.3 การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ให้หมายความรวมถึงการเดินทางเพ่ือกลับ
ภูมิล าเนาเดิมของผู้เดินทางไปราชการประจ าในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ ซึ่งในการ
เดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม ผู้เดินทางสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส าหรับตนเองและครอบครัว 
ได้แก่ 

1) ค่าเช่าที่พัก 
2) ค่าพาหนะ 
3) ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 

1.5  อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สามารถเบิกได้ตามสิทธิในการเดินทางไป

ราชการ เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เช่น ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม โดยมีอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราการ พ.ศ. 2554  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



23 
 

 1.5.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง  

ประเภท/ระดับ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 

อัตรา(บาท/คน/
วัน) 

หลักเกณฑ์/วิธีการค านวณเบี้ยเลี้ยง 

ผู้บริหาร (คณบดี) 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท สูงกว่า
ช านาญการพิเศษขึ้นไป (รศ.) 

270 - ให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากท่ี
พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการจนถึงเวลา
เดินทางกลับถึงที่ พักหรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการ 
- กรณีพักแรมให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน 
ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 
ชั่วโมง ให้นับเป็นหนึ่ง 1 วัน 
- กรณีไม่พักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง 
แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง เบิกเบี้ยเลี้ยงได้       
1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง 12 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน   
6 ชั่วโมง ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน 
- กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/           
ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติ ราชการให้ เ ริ่ ม
นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ (เวลา 08.30 น.) 
-  กรณี ไม่ เดินทางกลับหลั งจากปฏิบัติ
ราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ/ลาพักผ่อน 
ให้นับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ (16.30 น.) 

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

สนับสนุน 
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว 

240 

 
ตัวอย่างการค านวณเบี้ยเลี้ยง กรณีพักแรม 

นาย ก. เดินทางออกจากบ้านพักวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 06.00 น. และเดินทางกลับถึง
บ้านพักวันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. ค านวณดังนี้ 

  1 มีนาคม 2 มีนาคม 3 มีนาคม 3 มีนาคม 
  06.00 น. 06.00 น. 06.00 น. 19.00 น. 
      24 ชม.     24 ชม.  13 ชม. 
                 = 1วัน    = 1วัน = 1วัน 

รวมค านวณเบี้ยเลี้ยงได้ เท่ากับ 3 วัน 
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ตัวอย่างการค านวณเบี้ยเลี้ยง กรณีไม่พักแรม 
 1. นาย ก. ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ออกเดินทางจากที่พักตั้งแต
เวลา 08.00 น. และกลับถึงที่พักในวันเดียวกัน เวลา 20.30 น. ซึ่งนับจ านวนชั่วโมงไดเทากับ 12.30 
ชั่วโมง ใหนับเปน 1 วัน 
 2. นาย ก. ขออนุญาตเดินทางไปราชการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ออกเดินทางจากที่พักตั้งแต
เวลา 08.00 น. และกลับถึงที่พักในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. ซึ่งนับจ านวนชั่วโมงไดเทากับ 7 ชั่วโมง    
ใหนับเปน ครึ่งวัน  

หมายเหตุ 
 1. กรณีเดินทางไปราชการเพ่ือฝึกอบรม/สัมมนาตามศาสตร์ หน่วยงานผู้จัดกิจกรรมมี             
อาหารกลางวันเลี้ยงผู้เข้าอบรม ในการค านวณค่าเบี้ยเลี้ยงต้องหักค่าเบี้ยเลี้ยงออก 1/3 ของอัตราค่าเบี้ย
เลี้ยงเต็มวัน เช่น พนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเบี้ยเลี้ยงไปราชการเต็มวัน 240 บาท (หัก 1/3 ของ 240 = 
80 บาท) พนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 160 บาทต่อวัน (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 19) 
  

1.5.2 ค่าเช่าที่พัก 
ค่าเช่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
การเบิกค่าเช่าที่พักมี 2 ลักษณะ คือ 1. การเช่าที่พักเหมาจ่าย 

            2. การเช่าที่พักจ่ายจริง 

ประเภท/ระดับ 

อัตราค่าเช่าที่พัก 
แบบเหมาจ่ายไม่

เกิน 
(บาท/คน/คืน) 

การเข้าพัก 
แบบเช่าห้องพัก 
(บาท/คน/คืน) 

ผู้บริหาร (คณบดี) 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภท สูงกว่า
ช านาญการพิเศษขึ้นไป (รศ.) 

1,200 
พักเดี่ยว 2,200 

พักคู่ 1,200 

ข้าราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน 

พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว 

800 พักเดี่ยว 1,500 

 พักคู่ 850 
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หมายเหตุ 
1. กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให้เลือกเบิกค่าที่พักแบบเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงอย่างใดอย่าง

หนึ่งตลอดของการเดินทางไปราชการครั้งนั้น 
2. กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ หมายถึง การเดินทางไปราชการด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้น

ไป ณ สถานที่ปฏิบัติราชการเดียวกัน การเบิกค่าเช่าที่พัก ต้องเลือกเบิกจ่ายในลักษณะเดียวกันอย่างใด    
อย่างหนึ่ง  

3. กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนขึ้นไปต่อหนึ่ งห้อง โดยให้เบิกค่าเช่า   
ที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุ
จ าเป็นที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว (ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ) 

     หลักฐานการเบิกจ่าย 
 1. กรณีเหมาจ่าย ไม่ต้องแนบเอกสารใบเสร็จรับเงิน 
 2. กรณีจ่ายจริง ใช้หลักฐานการเบิกจ่าย ดังนี้ 
 2.1 กรณีพักโรงแรมใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้เข้าพัก 
 2.2  ใบแจ้งรายการของที่พัก (Folio) 
 2.3 กรณีพักแรมอ่ืน หรือไม่มีใบแจ้งรายการของที่พัก (Folio) ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน      

โดยระบุชื่อผู้เข้าพัก วันที่ จ านวนวันที่พัก จ านวนเงินรวม ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน และชื่อที่อยู่ของสถานที่
พักให้ครบถ้วน      

1.6 ค่าพาหนะ 
การเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ จะต้องพิจารณาจากพาหนะ

ที่ใช้ในการเดินทางว่าเป็นพาหนะลักษณะใด เช่น ใช้พาหนะของส่วนราชการ ใช้พาหนะส่วนตัว หรือใช้
พาหนะประจ าทาง เป็นต้น เพ่ือก าหนดลักษณะการเบิกจ่ายและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ดังนี้ 

1.6.1 พาหนะของส่วนราชการ สามารถเบิกค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงได้ตามจริง  
- ค่าธรรมเนียมทางด่วนได้ตามจริง  

  หลักฐานการเบิกจ่าย 
- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ระบุรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน ในนาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 13000 ลงวันที่ที่เดินทางไปราชการ ระบุหมายเลขทะเบียนรถท่ีใช้ไปราชการ 

- ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทางด่วน 
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 1.6.2 พาหนะส่วนตัว หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ซึ่งมิใช่ของทางราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรรมสิทธิ์ของผู้เดินทางไปราชการหรือไม่ก็ตาม ซึ่งในการเดินทางไป
ราชการโดยพาหนะส่วนตัว ผู้ไปราชการต้องท าบันทึกข้อความขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ (อธิการบดี) จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ เป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับค่าพาหนะส่วนตัว โดยให้ค านวณระยะทางเพ่ือเบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวง
ในทางสั้นและตรง  ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวกและปลอดภัย ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางของกรมทาง
หลวง ให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของหน่วยงานอ่ืนที่ตัดผ่าน เช่น เส้นทางของเทศบาล เป็นต้น และใน
กรณีที่ไม่มีเส้นทางกรมทางหลวงและของหน่วยงานอ่ืนให้ผู้เดินทางเป็นผู้รับรองระยะทางในการเดินทาง
แนบกับบันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 

   - รถยนต์ส่วนบุคคล ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายจริงอัตราไม่เกินกิโลเมตรละ 4 บาท 
   - รถจักรยานยนต์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงจ่ายจริงอัตราไม่เกินกิโลเมตรละ 2 บาท 
   - ค่าธรรมเนียมทางด่วนไม่สามารถเบิกได้ 
  หลักฐานการเบิกจ่าย 
   - บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ  
   - แบบฟอร์มรายงานเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   - ส าเนาหนังสือขออนุญาตไปราชการ 

 1.6.3 พาหนะรถประจ าทาง หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจ าทางตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบกและเรือกลเดินประจ าทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย และให้
ความหมายรวมถึงยานพาหนะอ่ืนใดที่ให้บริการขนส่งแก่บุคคลทั่วไปเป็นประจ าโดยมีเส้นทางอัตรา         
ค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอน โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 
   - เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตรา ที่กรมการขนส่งทางบกก าหนด 
  หลักฐานการเบิกจ่าย 
  - ไม่ต้องมีต้นข้ัวตั๋วโดยสารประจ าทาง 
  - เขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเดินทางในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ตาม
แบบ บก.4231 เรียงล าดับเหตุการณ์วันที่การเดินทาง 

 1.6.4 พาหนะโดยเครื่องบิน ในกรณีผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการมีความจ าเป็นเร่งด่วน
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อทางราชการต้องเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ใน
ระดับชั้นประหยัด โดยผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการต้องท าบันทึกข้อความขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
(อธิการบดี) ก่อนเดินทางไปราชการ 
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 หลักฐานการเบิกจ่าย 
   - ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ประกอบ
ธุรกิจน าเที่ยว ระบุรายละเอียดในใบเสร็จรับเงิน ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 
ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 และกากบัตรโดยสาร 
(Boarding Pass) เป็นหลักฐานประกอบการเบิก 

 1.6.5  อัตราค่าใช้จ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ใช้ในการเดินทางไปราชการ เป็นค่าจ่ายที่มี
ความจ าเป็นต้องจ่ายเนื่องจากในการเดินทางไปราชการในครั้งนั้น  โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้ 

  - ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา เบิกจ่ายได้ตามอัตราจริง หรือตามจ านวน
งบประมาณท่ีมีแผนปฏิบัติงาน/โครงการ 
 หลักฐานการเบิกจ่าย 

 - ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา ในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 
และระบุรายละเอียดค่าลงทะเบียนอบรม ชื่อหลักสูตรในการอบรม วัน เวลา และสถานที่ในการอบรม 
จ านวนเงินค่าลงทะเบียนอบรม ชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ครบถ้วน หรือในนามชื่อผู้เข้ารับการอบรม ที่อยู่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่  96 ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา            
จังหวัดพระนครศรีอยธุยา 13000 และระบุรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วนเช่นเดียวกัน 

2. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดให้ทุกหน่วยงานด าเนินการเกี่ยวกับการ          
ขออนุญาตเบิกจ่ายงบประมาณผ่านโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ ในการเบิกและตัดค่าใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการชั่วคราว จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 - ฉบับที่ 9), ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2549, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550, ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2554, ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2552, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555  เป็นต้น ซึ่งผู้เดินทางไปราชการต้องแนบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือด าเนินการเข้าระบบบัญชี 3 มิติ เพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณตามสรุปรายการเอกสารเรียง
ตามล าดับ ดังนี้ 



28 
 

2.1  กรณีเดินทางไปราชการโดยใช้พาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เอกสารแนบเบิกเรียงล าดับดังนี้ 
2.1.1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 ชุด 
2.1.2 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา 
2.1.3 ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก (กรณีพักแรม)  
2.1.4 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันรถ, ใบเสร็จรับเงินค่าทางด่วน 
2.1.5 ส าเนาใบขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว พิมพ์หน้า-หลัง 
2.1.6 ส าเนาสัญญายืมเงิน (กรณียืมเงินทดรอง) 

2.2   กรณีเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว เอกสารแนบเบิกเรียงล าดับดังนี้ 
2.2.1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 ชุด 
2.2.2 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา 
2.2.3 ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก (กรณีพักแรม) 
2.2.4 ส าเนาใบขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว พิมพ์หน้า-หลัง 
2.2.5 บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว ฉบับจริง ที่ได้รับอนุมัติแล้ว พร้อม

แนบใบแนะน าเส้นทาง และส าเนาทะเบียนรถยนต์ 
2.2.6 ส าเนาสัญญายืมเงิน (กรณียืมเงินทดรอง) 

2.3   กรณีเดินทางไปราชการโดยใช้รถประจ าทาง เอกสารแนบเบิกเรียงล าดับดังนี้ 
2.3.1 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 1 ชุด 
2.3.2 ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา 
2.3.3 ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก (กรณีพักแรม) 
2.3.4 ส าเนาใบขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการอนุญาตแล้ว พิมพ์หน้า-หลัง 
2.3.5 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินตามแบบ บก.4231 โดยเขียนข้อมูลเรียงล าดับ

เหตุการณ์วันที่การเดินทาง 
2.3.6 ส าเนาสัญญายืมเงิน (กรณียืมเงินทดรอง) 

  



29 
 

ขั้นตอนกระบวนการการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เริ่มต้น 

ผู้ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการเขียนรายงาน            

ในแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผู้ขออนุมัติ

แก้ไขข้อมูล 

ตรวจสอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการพร้อมตรวจสอบหลักฐาน 

 

ไม่ถูกต้อง 

บันทึกข้อมูลขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการ(แบบ กง.3) ในระบบบญัชี 3 มิติ 

ในระบบบัญชี 3 มิต ิ

บันทึกข้อมูลงบหน้าใบส าคญัเบิกเงิน 

ในระบบบัญชี 3 มิต ิ

เสนอเรื่องขออนุมัตเิบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ 

ใหผู้้บริหารพิจารณาลงนาม 

บันทึกข้อมูลน าส่งใบฎีกาในระบบบัญชี 3 มิติ 

การติดตามและแจ้งผลการเบิกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ขั้นตอนที่ 1 ผู้ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการเขียนรายงานในแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
 การขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผู้ขออนุมัติเบิกต้องเขียนรายงานใน
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหลังจากกลับจากการเดินทางตามแบบฟอร์ม          
ที่ก าหนด โดยมีเอกสารใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, เอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน   
(กรณีเดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทาง) , เอกสารใบเสร็จค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา, เอกสาร
ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก (กรณีพักแรม), เอกสารใบเสร็จค่าน้ ามันรถยนต์ ใบเสร็จค่าทางด่วน (กรณีเดินทาง
ไปราชการด้วยพาหนะของมหาวิทยาลัย) ผู้ขออนุมัติเบิกต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตาม
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ครบถ้วน  

1.1 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
      แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใน 1 ชุด จะมีข้อมูลที่ผู้ขออนุมัติเบิก

ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย 
จุดที่ 1 ระบุชื่อ ต าแหน่ง สังกัด พร้อมระบุรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง 
จุดที่ 2 ระบุเลขที่ค าสั่ง/บันทึก ตามเลขที่เอกสารขออนุญาตไปราชการ ลงวันที่ที่ได้รับ

อนุญาตให้เดินทางไปราชการ พร้อมระบุด้วยว่าไปราชการเรื่องอะไร ที่ไหน 
จุดที่ 3 ระบุวันที่ และเวลาในการเดินทางไปราชการ และวันที่ เวลาในการเดินทางกลับ 
จุดที่ 4 ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ผู้ขออนุมัติต้องการเบิก ประกอบด้วย  ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าที่พัก ค่าน้ ามัน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่นค่าทางด่วน ค่าลงทะเบียน พร้อม 
รวมจ านวนเงินทั้งสิ้นที่ต้องการเบิก และเลือกประเภทงบประมาณที่ใช้ในการ
เบิกค่าใช้จ่าย 

จุดที่ 5 ในกรณียืมเงินต้องระบุเลขท่ีสัญญายืมเงิน วันที่ ชื่อผู้ยืม และจ านวนเงิน     
          ให้เรียบร้อย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหักล้างเงินยืม  
จุดที่ 6 ลงลายมือชื่อผู้ขอรับเงิน 
จุดที่ 7 ระบุจ านวนเงินที่ขอเบิกพร้อมลงลายมือชื่อ 
จุดที่ 8 ในกรณีที่เบิกค่าพาหนะในการเดินทางให้ระบุรายละเอียดของค่าพาหนะ และ 
 จ านวนเงินให้ครบถ้วน 
จุดที่ 9 ระบุรายชื่อผู้ร่วมเดินทาง ต าแหน่ง รายละเอียดค่าใช้จ่าย พร้อมลงลายมือชื่อ 
          ผู้เบิกเงิน/ผู้รายงาน 

 ดังตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ภาพที่ 1 - ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 1 

จุดที่ 1 

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 
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จุดที่ 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 2 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 3 

 

 

 

จุดที่ 7 

จุดที่ 8 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 4 

  

จุดที่ 9 
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 1.2  แบบฟอร์มใบรับรองใบเสร็จรับเงิน  
        ในกรณีที่ผู้ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เดินทางไปราชการโดยรถ
ประจ าทาง ซึ่งไม่สามารถเรียกรับใบเสร็จรับเงินได้เมื่อกลับมาผู้ขออนุมัติเบิกต้องเขียนรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน โดยเขียนรายละเอียดค่าใช้จ่ายตั้งแต่
เริ่มเดินทางจนกระทั่งกลับจากราชการเรียงล าดับเหตุการณ์ ตามตัวอย่างภาพที ่5   
 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (กรณีเดินทางโดยรถประจ าทาง) 
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ปัญหา 
ผู้เขียนรายงานเขียนข้อมูลในแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ไม่ครบถ้วน 

เช่น ไม่ระบุรายชื่อผู้ร่วมเดินทางในกรณีที่เดินทางไปราชการมากกว่า 1 ราย ไม่ระบุเวลาในการเดินทาง
ไปและเดินทางกลับ ท าให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า  

แนวงทางการแก้ปัญหา 
ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้ถูกต้อง ส าเนา

เอกสารขออนุญาตไปราชการให้ผู้เขียนรายงาน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ติดประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการเขียนรายงานตามแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ เพ่ือให้ผู้เขียนรายงานสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหน้าเว็บไซต์คณะ

วิทยาการจัดการ 
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ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพร้อมตรวจสอบหลักฐาน 
 การตรวจสอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพร้อมตรวจสอบหลักฐาน ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลด้วยความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากผู้ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ อาจจะระบุข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตรงตามที่ได้ขออนุญาตไว้  ดังนั้น
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจเอกสารตามแบบฟอร์มรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้ 

  2.1 การตรวจสอบการเขียนรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 1 
       ในเอกสารใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหน้าที่ 1 จะรายงานเกี่ยวกับ

รายละเอียดการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง สถานที่ไปราชการ วันและเวลาการออกเดินทางและกลับถึงที่พัก 
และจ านวนเงินที่จะขอเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการทั้งหมด เป็นจ านวนเงินรวมของแต่ละประเภท 
โดยผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบการเขียนข้อมูลตามแบบฟอร์มที่เว้นว่างไว้ให้ครบถ้วน ถูกต้อง อย่าง
ละเอียด ห้ามมีร่องรอยการแก้ไขค าผิด ลบ ขีดฆ่า และในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ ให้ผู้ขออนุมัติเบิก
จัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการรวมฉบับเดียวกัน โดยมีจุดส าคัญที่ต้องตรวจสอบ ดังนี้ 
  จุดที่ 1 ระบุชื่อ ต าแหน่ง สังกัด พร้อมผู้ที่ร่วมเดินทางไปราชการด้วย 
  จุดที่ 2 ระบุเลขของหนังสือที่ได้รับอนุญาตไปราชการ ระบุวันที่ ระบุเรื่อง และสถานที ่
  จุดที่ 3 ระบุวันที่ เดือน พ.ศ. เวลาและค านวณระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 

จุดที่ 4 ระบุจ านวนเงินรวมที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท/ประเภทงบประมาณที่     
         ขอเบิกตามแผนปฏิบัติราชการ/โครงการ 

  จุดที่ 5 ระบุสัญญายืมเงินเลขที่ ลงวันที่ ชื่อผู้ยืม จ านวนเงิน  
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ภาพที่ 8 จุดส าคัญที่ตรวจสอบในแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างจุดส าคัญท่ีต้องตรวจสอบใบแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 1 

 

จุดที่ 1 

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 
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จากภาพที่ 6 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายๆ ได้จากหนังสือขออนุญาตไปราชการที่ผู้รายงานได้แนบเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
ตามแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 1 ตามจุดส าคัญท่ีต้องตรวจสอบได้ดังนี้ 

 2.1.1 การตรวจสอบจุดที่ 1 ตรวจสอบการระบุชื่อ ต าแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด พร้อม
ระบุชื่อผู้ร่วมเดินทางไปราชการ โดยตรวจสอบการระบุชื่อ-สกุล ผู้ที่ขอรับเงิน จะเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ที่เดินทางไปราชการในครั้งนั้นด้วย สามารถเป็นผู้รายงานและขอรับเงินได้ แต่ในกรณีที่มีการยืมเงิน     
ทดรองราชการ ต้องใช้ชื่อผู้ที่ท าเรื่องยืมเงินทดรองราชการเท่านั้นในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ระบุต าแหน่ง สังกัดหน่วยงาน พร้อมด้วยผู้ร่วมเดินทางไปราชการทั้งหมด ซึ่งในสามารถดูข้อมูล
ได้จากหนังสือขออนุญาตไปราชการที่ผู้ขออนุมัติเบิกได้แนบเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตไปราชการ 
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ภาพที่ 8 ตัวอย่างการเขียนระบุ ชื่อ ต าแหน่ง สังกัดพร้อมผู้เดินทางไปราชการ 
 
  2.1.2 การตรวจสอบจุดที่ 2 ตรวจสอบการระบุเลขของหนังสือที่ได้รับอนุญาตไปราชการ 
ระบุวันที่ ระบุเรื่อง ซึ่งสามารถดูข้อมูลเลขที่และวันที่ของเอกสารขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการ
อนุญาตเรียบร้อยแล้ว และเป็นเอกสารที่ผู้ขออนุมัติเบิกแนบมาประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย ว่าผู้ขออนุมัติ
เบิกได้ขออนุญาตไปราชการในเรื่อง สถานที่และจังหวัดใด  
 

 

 

 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการเขียนระบุเลขของหนังสือที่ได้รับอนุญาตไปราชการ 
 

  2.1.3 การตรวจสอบจุดที่ 3 ตรวจสอบการเขียนวันที่ เดือน พ.ศ. และเวลาที่ออกเดินทาง 
โดยระบุสถานที่ที่ออกเดินทาง วันที่ เดือน ปี พ.ศ. และระบุเวลาที่เดินทางกลับมาถึง พร้อมค านวณ
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางทั้งหมดเป็นจ านวนกี่วัน และจ านวนกี่ชั่วโมงได้อย่างถูกต้องตามก าหนดการ 
โดยมีหลักการนับและค านวณระยะเวลาการเดินทาง ดังนี้ 
   กรณีพักแรม 1. นับเวลาได้ 24 ชั่วโมง = 1 วัน 
     2. ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมงแต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน 
   กรณีไม่พักแรม 1. นับเวลาได้เกิน 12 ชั่วโมง = 1 วัน 
     2. นับได้ไม่ถึง 12 ชั่วโมงแต่นับได้เกิน 6 ชั่วโมง = ครึ่งวัน 
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างการเขียนวันที่ เดือน ปี เวลาและรวมเวลาไปราชการ 

 
  2.1.4 การตรวจสอบจุดที่ 4 ตรวจสอบการระบุจ านวนเงินรวมที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายแต่ละ
ประเภท เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืน และจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น พร้อมทั้ง
ระบุประเภทงบประมาณท่ีขอเบิกตามแผนปฏิบัติราชการ/โครงการ ว่าเป็นงบประมาณแผ่นดิน, งบบ.กศ.
(งบบ ารุงการศึกษา) และงบ กศ.บป (งบการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ) โดยสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกได้จากขออนุญาตไปราชการ, รายงานการเดินทางในใบเบิกค่าใช้จ่าย
ไปราชการ หน้าที่ 4 และตรวจสอบการรวมเงินพร้อมตัวอักษรจ านวนเงินรวมเขียนให้ถูกต้อง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 11 ตัวอย่างการเขียนจ านวนเงินที่ขอเบิกของค่าใช้จ่ายแต่ละประเภท 
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วันที่ได้รับเงินยืม 

ชื่อผู้ยืมเงิน 

จ านวนเงินที่ยืม 

  2.1.5 การตรวจสอบจุดที่ 5  ตรวจสอบการระบุสัญญาการยืมเงินเลขที่ ลงวันที่  ชื่อผู้ยืม 
จ านวนเงิน ในกรณีที่ผู้ขออนุมัติเบิกมีการยืมเงินทดรองราชการในการเดินทางไปราชการ ต้องเขียนระบุ
เลขที่สัญญา วันที่ ชื่อผู้ยืม จ านวนเงินยืม โดยตรวจสอบข้อมูลได้จากส าเนาสัญญาการยืมเงิน ที่ผู้ขอ
อนุมัติเบิกได้แนบเอกสารหลักฐานมาเพ่ือใช้หักล้างเงินยืม ตรวจสอบการระบุเลขที่สัญญายืมเงิน วันที่
ได้รับอนุมัติเงิน ชื่อผู้ยืม และระบุจ านวนเงินที่ยืมเต็มจ านวนตามสัญญายืมเงิน ดังตัวอย่างสัญญาการยืมเงิน 
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างการเขียนรายละเอียดการหักล้างเงินยืม 

 

เลขที่สัญญายืม 

วันครบก าหนดการยืม 
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 2.2 การตรวจสอบการเขียนรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 2 
  หน้าที่ 2 จะเป็นการลงลายมือชื่อผู้ขอรับเงิน ในจุดนี้ผู้เซ็นชื่อลงนามต้องเป็นบุคคล
เดียวกันกับผู้รายงานในจุดที่ 1 ตามตัวอย่างภาพท่ี 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 13 ตัวอย่างการลงลายมือชื่อผู้ขอรับเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ขอรับเงิน 

ลงลายมือชื่อ 
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 2.3 การตรวจสอบการเขียนรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 3 
  หน้าที่ 3 การลงลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมต าแหน่ง โดยจะต้องตรวจสอบว่าในการ
เดินทางไปราชการครั้งนั้น มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นเป็นเงินกี่บาท ยอดเงินรวมจะต้องตรงกับเอกสารจ านวน
เงินรวมในหน้าที่ 1 และในกรณีที่ผู้ขออนุมัติเบิก เบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ ผู้ขออนุมัติเบิก
ต้องระบุรายละเอียดของการเบิกค่าพาหนะแต่ละประเภทด้วย เช่น กรณีเดินทางโดยใช้รถยนต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้ระบุรายละเอียดในช่องที่ 1 กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวให้ระบุ
รายละเอียดในช่องที่ 2 และในกรณีเดินทางด้วยตนเองโดยใช้รถประจ าทางหรือโดยสารเครื่องบินให้ระบุ
รายละเอียดในช่องที่ 3 ตามตัวอย่างภาพที่ 14  
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างการลงลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อมต าแหน่งและการระบุรายละเอียดการ 
เบิกค่าพาหนะแต่ละประเภท 

  

ผู้ขอรับเงินลงลายมือชื่อ 

ช่องที ่1 

ช่องที ่2 

ช่องที ่3 
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2.4 การตรวจสอบการเขียนรายงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 4  
หน้าที่ 4 จะรายงานเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของผู้ขออนุมัติเบิกและผู้ร่วมเดินทางรายบุคคลว่ามีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเป็นจ านวนเงินเท่าใด และมีค่าใช้จ่ายรวมของแต่ละบุคคลเป็นจ านวนเงินเท่าใด  พร้อมลง
ลายมือชื่อผู้รับเงินที่ร่วมเดินทางไปทั้งหมด  ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
ผู้ขออนุมัติเบิกและผู้ร่วมเดินทาง ได้จากเรื่องขออนุญาตไปราชการที่ได้รับอนุญาตแล้ว ที่ผู้เบิกแนบเป็น
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ตามจุดที่ส าคัญท้ัง 5 จุด ดังนี้ 

 จุดที่ 1 ระบุผู้เดินทางที่ขอเบิกจ่ายในการเดินทาง ระบุผู้เดินทางที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ  จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ที่เขียนรายงานและผู้ลงนามขอรับเงินตามใบเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 1 โดยเขียนค าน าหน้าชื่อ นามสกุล และระบุวันที่ เดือน ปี ที่
เดินทาง  
  จุดที่ 2  ระบุชื่อผู้ร่วมเดินทางและจ านวนเงินรวมทั้งสิ้นในแต่ละแถวรายคนตาม
แนวนอน ซึ่งค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทที่เบิกในแต่ละแถว จะต้องเป็นไปตามจ านวนเงินที่ได้ขออนุญาตไป
ราชการตั้งแต่แรก 
  จุดที่ 3 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้นของแต่ละประเภทค่าใช้จ่ายตามแนวตั้ง  
  จุดที่ 4 ผู้ร่วมเดินทางลงลายมือชื่อครบถ้วน 
  จุดที่ 5 ลงลายมือชื่อผู้เบิกเงิน/ผู้รายงานพร้อมต าแหน่ง 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 ตัวอย่างการเขียนรายงานในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหน้าที่ 4  
กรณีเดินทางโดยรถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

จุดที่ 1 

จุดที่ 2 

จุดที่ 3 

จุดที่ 4 

จุดที่ 5 
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างการเขียนรายงานในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหน้าที่ 4 

กรณีเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 

  

จุดที่ 3 
จุดที่ 5 

จุดที่ 2 
จุดที่ 4 

จุดที่ 1 
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างการเขียนรายงานในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหน้าที่ 4 

กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 

 

จุดที่ 2 

จุดที่ 5 
จุดที่ 3 

จุดที่ 1 

จุดที่ 4 
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   2.5 การตรวจใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

  ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ไปราชการด้วยรถรับจ้าง รถโดยสารประจ าทาง หรือรถไฟ  ซึ่งไม่สามารถเรียกรับ
ใบเสร็จรับเงินจากผู้ให้บริการได้ เมื่อเดินทางกลับจากการไปราชการแล้ว  ผู้ขออนุมัติเบิกต้องด าเนินการเขียน
รายงานตามแบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน โดยจะเขียนรายงานเรียงตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น   
ตามตัวอย่างภาพท่ี 18 และตัวอย่างภาพที่ 19 

 

 

ภาพที่ 18 ตัวอย่างการเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินกรณีพักแรม 
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ภาพที่ 19 ตัวอย่างการเขียนใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินกรณีเดินทางไปกลับวันเดียว 
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2.6 การตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 
  ใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารที่ผู้ประกอบการจะต้องออกให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการ
ทันทีที่มีการรับเงิน เพ่ือเป็นการยืนยันว่า คุณได้รับเงิน หรือ ลูกค้าได้ท าการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว        
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้เดินทางไปราชการที่ได้
จ่ายไปในการเดินทางไปราชการตามสิทธิที่ควรเบิกได้ ประกอบด้วยค่าเช่าที่พัก ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
ค่าลงทะเบียนเพ่ือร่วมอบรม/สัมมนา โดยการตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆนั้น จะมี
ส่วนประกอบหลักๆดังนี้ 
  1. มีชื่อ/สถานที่ เลขที่ตั้ง เบอร์โทรที่สามารถตรวจสอบได้ 
  2. มีเล่มที่ เลขที่ ที่ออกใบเสร็จ และลงวันที่ เดือน ปี ให้เรียบร้อย 

3. จะต้องมีนามผู้ซื้อ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 
  4. รายละเอียดของค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
  5. จะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับเงิน ให้เรียบร้อย 
  6. ใบเสร็จทุกใบจะต้องไม่มีรอยลบหรือแก้ไขใดๆ ถ้ามีต้องมีการลงลายมือชื่อของ      
ผู้รบัเงินก ากับ 
  2.6.1  การตรวจใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก การตรวจใบเสร็จรับเงินค่าที่พักเริ่มจาก
การดูส่วนประกอบหลักของใบเสร็จรับเงิน คือเล่มที่ เลขที่ ชื่อสถานที่พักพร้อมที่อยู่เบอร์โทรศัพท์        
วัน/เดือน/ปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินจะต้องออกในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พร้อมระบุที่อยู่ของมหาวิทยาลัยและลงลายมือชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อย ซึ่งในการตรวจใบเสร็จรับเงินค่า
เช่าที่พักสามารถแยกได้เป็น 2 แบบ ดังนี้ 
           1) ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักที่ต้องแนบเอกสารใบแจ้งรายการของที่พัก (Folio) 
ก ากับ คือ ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดของผู้เข้าพัก เช่น รายชื่อผู้เข้าพัก วันที่เข้าพักและวันที่
ออก ซึ่งผู้ขออนุมัติเบิกจะต้องแนบเอกสารใบแจ้งรายการของที่พัก (Folio) มาพร้อมใบเสร็จรับเงินด้วย      
ตามตัวอย่างภาพท่ี 20 
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ภาพที่ 20 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พักแบบที่ต้องแนบใบแจ้งรายการของที่พัก (Folio) 

 

ระบชุื่อ/สถานที่ เลขที่ตั้ง  

 

มีเลขที่ใบเสรจ็ 

ระบุวันที่รับเงิน 

ระบุชื่อและที่อยู่ในนามมหาวทิยาลัย 

 

ไม่ระบุรายชื่อผู้เข้าพกัต้องแนบ 

Folio เพิ่ม 

ลงลายมือชื่อผูร้ับเงนิ ลงลายมือชื่อผูจ้่ายเงิน 

ระบจุ านวนเงิน 
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ภาพที่ 21 ตัวอย่างใบแจ้งรายการของที่พัก (Folio) ที่แนบพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก 

  

ระบุชื่อและที่อยู่ในนามมหาวทิยาลัย 

รายละเอียดวนัที่เข้าพกั

และวนัทีอ่อก 

ระบุรายชื่อผูเ้ข้าพกั  

จ านวนเงนิตรงกับใน

ใบเสร็จรับเงิน  

ลงลายมือชื่อ 
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 2) ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่ พักแบบมีรายละเอียดแจ้งรายการเข้าพักใน
ใบเสร็จรับเงิน  ผู้ขออนุมัติ เบิกสามารถใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีรายละเอียดแจ้งรายการเข้าพักใน
ใบเสร็จรับเงิน แนบเบิกค่าเช่าที่พักโดยไม่ต้องแนบใบแจ้งรายการของที่พัก (Folio) ตามตัวอย่างภาพที่ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

ภาพที่ 22 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินแบบมีรายละเอียดแจ้งรายการเข้าพัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบชุื่อ/สถานที่ เลขที่ตั้ง  

ระบุชื่อและที่อยู่ในนามมหาวิทยาลยั 

 

ระบุวันที่รับเงิน 

มีเลขที่ใบเสรจ็ มีเล่มที่ใบเสรจ็ 

ระบุรายชื่อและเอียดการเข้าพกั

ครบถ้วน  ระบุจ านวนเงิน 

ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 



55 
 

และในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินจ านวนเงินเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้ สามารถน ามาเบิกเงินได้โดยให้ผู้ขออนุมัติ
เบิกเงิน ระบุจ านวนเงินที่ขอเบิกเพียงจ านวนเงินเท่ากับที่ขออนุญาตไว้พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ          
ตามตัวอย่างภาพท่ี 23 

ภาพที่ 23 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพักระบุจ านวนเงินที่ขอเบิกเพียงจ านวนเงินเท่ากับที่ขออนุญาตไว้ 
 

  

ระบุว่าขอเบิกเพียงจ านวนเงิน

ที่ขอเบิกพร้อมลงลายมอืชื่อ 
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2.6.2 การตรวจใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงกรณีใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยฯ 
ไปราชการ  การตรวจใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  กรณีเดินทางไปราชการด้วยรถยนต์ของ
มหาวิทยาลัย เมื่อเดินทางกลับจากไปราชการแล้วผู้ขออนุมัติเบิกต้องแนบเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง โดยเริ่มจากการดูส่วนประกอบหลักของใบเสร็จรับเงิน คือเล่มที่ เลขที่ ชื่อร้านพร้อมที่อยู่เบอร์
โทรศัพท์  วัน/เดือน/ปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งใบเสร็จรับเงินจะต้องออกในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พร้อมระบุเลขทะเบียนรถยนต์ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้รถยนต์ในการเดินทางไป
ราชการ ระบุประเภทของน้ ามันรถยนต์ที่เติม จ านวนลิตร และจ านวนเงิน พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงินให้
เรียบร้อย ตามตัวอย่างภาพที่ 22 ในกรณีที่เติมน้ ามันรถยนต์เกินจ านวนเงินที่ขออนุญาตไว้ ผู้ขออนุมัติ
เบิกสามารถระบุขอเบิกเพียงเท่ากับจ านวนเงินที่ได้ขออนุญาตไว้ตั้งแต่แรกพร้อมลงลายมือชื่อก ากับ     
ตามตัวอย่างภาพที่ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 22 ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง 

ภาพที่ 24  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง 

 

 

 

ระบุชื่อ/สถานที่ เลขที่ตั้ง ของบริษัท 

ระบุวันที่รับเงิน 

ระบุชื่อและที่อยู่ในนามมหาวิทยาลยั 

 

ระบุเลขทะเบียนรถยนต ์

ระบุประเภทน้ ามัน

รถที่เติม 
ระบุจ านวนเงิน 

ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 

ระบุจ านวนลิตร 
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ภาพที ่25 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเกินจ านวนเงินที่ขออนุญาตไว้ที่เบิกต่ ากว่าที่จ่ายจริง 
  
 
 
 

ระบุจ านวนเงิน 

ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 

ระบุเล่มที่ 

ระบุเลขทะเบียนรถ 

 

ระบุเลขที่ 

ระบุวันที่รับเงิน 

ระบุจ านวนลิตร 

 
ระบุประเภทน้ ามัน 

ระบุชื่อและที่อยู่ในนามมหาวิทยาลยั 

 

ระบุชื่อ/สถานที่ เลขที่ตั้ง  

ระบุว่าขอเบิกเพียงจ านวนเงิน

ที่ขอเบิกพร้อมลงลายมอืชื่อ 

ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 
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2.6.3 การตรวจใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน  การตรวจใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
อบรม/สัมมนา ดูส่วนประกอบหลักของใบเสร็จรับเงินก่อน คือเล่มที่ เลขที่ ชื่อหน่วยงานที่จัดอบรมพร้อม
ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ วัน/เดือน/ปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งใบเสร็จรับเงินจะต้องออกในนามมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมระบุท่ีอยู่ของมหาวิทยาลัย ระบุรายการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายว่าเป็น
การอบรมอะไร พร้อมระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งจ านวนเงินที่เบิกค่าลงทะเบียนอบรมจะต้องเท่ากับที่      
ขออนุญาตไว้ตั้งแต่แรก และสามารถเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  พร้อมลงลายมือชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อย          
ตามตัวอย่างภาพที่ 24 ในกรณีใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนจ านวนเงินเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้ ผู้ขออนุมัติ
เบิกเงินสามารถน าใบเสร็จมาเบิกเงินได้ โดยระบุจ านวนเงินที่ขอเบิกเพียงจ านวนเงินเท่ากับที่ได้            
ขออนุญาตไว้ตั้งแต่แรก พร้อมลงลายมือชื่อก ากับตามตัวอย่างภาพที่ 26 
  



59 
 

ภาพที่ 26 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนอบรมที่เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง 

 

 

 

ระบุวันที่ และเลขที่ใบเสร็จรับเงิน 

 

ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดอบรมพร้อมที่อยู่  

ระบุชื่อและที่อยู่ในนามมหาวิทยาลยั 

 

ระบุชื่อผู้เข้าอบรมและหลักสูตรที่อบรม 

 

ระบุจ านวนเงิน 
ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 
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ภาพที่ 27 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนอบรมเกินจ านวนเงินที่ขออนุญาตไว้ 
ที่เบิกต่ ากว่าที่จ่ายจริง 

  

ระบุชื่อผู้เข้าอบรมและหลักสูตรที่อบรม 

 

ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 

 

ระบุจ านวนเงิน 

ระบุชื่อหน่วยงานที่จัดอบรมพร้อมที่อยู่  

 

ระบุเลขที่ใบเสร็จ 

ระบุวันที ่

 

ระบุชื่อและที่อยู่ในนามมหาวิทยาลยั 

 

ระบุขอเบิกเพยีงเท่ากับจ านวนเงิน 

ที่ขออนุญาตพรอ้มลงลายมือชื่อ 
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2.6.4 การตรวจใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน การตรวจใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน
กรณเีดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน เมื่อเดินทางกลับจากไปราชการแล้วผู้ขออนุมัติเบิกต้องแนบเอกสาร
ใบเสร็จรับเงินของสายการบินหรือตัวแทนจ าหน่าย หรือผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว โดยเริ่มจากการ          
ดูส่วนประกอบหลักของใบเสร็จรับเงินก่อน คือเล่มที่ เลขที่ ชื่อบริษัทพร้อมที่อยู่  เบอร์โทรศัพท์             
วัน/เดือน/ปีที่ออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่ งใบเสร็จรับเงินจะต้องออกในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พร้อมแนบกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass) ประกอบด้วย ตามตัวอย่างภาพที่ 28
และตัวอย่างภาพท่ี 29 
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ภาพที่ 28 ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 

 

 

 

 

นางวันทนีย์  แสนภักดี, นางสุมนา  พูลผล 

นางภาวินีย์  ธนาอนวัช 

ระบุรายละเอยีดและชื่อผู้เดินทาง 

 

ระบุวันที ่

 

ระบุเลขที่ใบเสร็จ 

ระบุชื่อ/สถานที่ เลขที่ตั้ง ของบริษัท 

ระบุจ านวนเงิน 

ระบุชื่อและที่อยู่ในนามมหาวิทยาลยั 

 

ลงลายมือชื่อผู้รับเงิน 
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ภาพที่ 29 ตัวอย่างกากบัตรโดยสาร (Boarding Pass) 
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ภาพที่ 30 ตัวอย่างเอกสารบันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ 

 2.6.5 การตรวจเอกสารขออนุมัติเบิกค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  การตรวจ
เอกสารขออนุมัติเบิกค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โดยเริ่มดูจากผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการต้องท า
บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการเดินทางไปราชการ พร้อมแนบเอกสารส าเนาทะเบียนรถที่มี
การลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และแผนที่ระยะทางตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงสถานที่ที่ไปราชการ 
หรืออบรม โดยในบันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปราชการต้องระบุ ทะเบียนรถ 
ยี่ห้อรถ สีรถยนต์  จ านวนระยะทางท่ีเดินทางไป-กลับ คูณด้วยอัตราการเบิกค่าน้ ามัน คือ กิโลเมตรละ      
4 บาท ในกรณีรถยนต์ส่วนตัว และกิโลเมตรละ 2 บาท ในกรณีรถจักรยานยนต์ หากมีผู้ร่วมเดินทางไป
ด้วยต้องระบชุื่อ-นามสกุลของผู้ร่วมเดินทางทุกคน ตามตัวอย่างภาพท่ี 30 
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ภาพที่ 31 ตัวอย่างส าเนาการจดทะเบียนรถรับรองส าเนาถูกต้องแนบพร้อมเอกสารบันทึกข้อความ  
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ภาพที่ 32 ตัวอย่างแผนที่แสดงระยะทางในการค านวณค่าน้ ามันรถในการเบิกค่าใช้จ่าย  

 

 

 

 



67 
 

 2.7 การตรวจสัญญาการยืมเงิน ใบสัญญาการยืมเงิน คือ เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าผู้เดินทางไป
ราชการได้ขอยืมเงินทดรองราชการเพ่ือใช้เป็นเงินส ารองส าหรับค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ         
เมื่อเดินทางกลับมาแล้วต้องรีบด าเนินการให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญการจ่ายเงินและเงินสดคงเหลือ นับแต่วันที่
เดินทางกลับมาถึง ผู้รายงานจะต้องน าใบสัญญาการยืมเงินที่ได้ยืมเงินส ารองไปมาแนบเป็นเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วย เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการหักล้าง  
เงินยืมเวลาเบิกจ่ายให้กับผู้รายงาน โดยมีจุดที่ต้องตรวจสอบ คือ สัญญาการยืมเงินต้องระบุเลขที่สัญญา
ยืมเงิน รายการยืมเงินและจ านวนเงิน พร้อมชื่อ นามสกุลผู้ยืมและผู้รับเงิน วันที่รับเงินยืม รวมถึงลง
ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ และผู้อนุมัติ ให้เรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 ตัวอย่างเอกสารใบสัญญาการยืมเงิน 

ระบเุลขที่สัญญา 

ระบรุายการยืมเงนิพรอ้มจ านวนเงนิ 

มีลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ 

ระบชุื่อ-นามสกุลผู้ยืม

จ านวนเงนิ 

มีลายมือชื่อผูอ้นุมัติ 

มีลายมือชื่อผู้รับเงินพร้อม

ลงวันที่รับเงินยืม 
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ปัญหา  
เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการ เช่น ใบเสร็จค่าที่พัก ใบเสร็จ

ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา ไม่สามารถใช้จ่ายเบิกไดต้ามระเบียบ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 

แนวทางการแก้ไข                        
เผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็นในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เช่น ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน

ค่าลงทะเบียน, ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก หน้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดท าแผนผังขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พร้อมมีตัวอย่างเอกสาร

ใบเสร็จต่างๆ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือลดความผิดพลาดในการเบิกจ่าย 
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ขั้นตอนที่ 3 บันทึกข้อมูลขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ กง.3) ในระบบบัญชี 3 มิติ  
 ระบบบัญชี 3 มิติ  คือ ระบบบันทึกบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย ในลักษณะ 3 มิติ ประกอบไปด้วย 
แผนงาน หน่วยงาน และกองทุน เพ่ือให้ควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่
ก าหนดไว้ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ก าหนดให้ใช้ระบบบัญชี 3 มิติ มาใช้ในการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ คณะวิทยาการจัดการจึงได้ใช้ระบบบัญชี 3 มิติ ในการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
 3.1 การเปิดระบบบัญชี 3 มิติ เมื่อด าเนินการตรวจเอกสารการเขียนแบบฟอร์มการขออนุมัติ
เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และตรวจสอบหลักฐานเอกสารหลักฐานประกอบการเบิ กจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในระบบบัญชี 3 มิติ โดยดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนสัญลักษณ์ ตามตัวอย่างภาพท่ี 34 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 34 ตัวอย่างดับเบ้ิลคลิกสัญลักษณ์ไอคอนระบบบัญชี 3 มิติ 

 

 

 

 

 

ดับเบิ้ลคลิกเลือกโปรแกรมระบบบัญชี 3 มิติ 
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 3.2 การ Login เข้าระบบบัญชี 3 มิติ เมื่อด าเนินการดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอนระบบบัญชี 3 มิติ
แล้วจะปรากฏหน้าจอ ตามตัวอย่างภาพที่ 35  

ภาพที่ 35 ตัวอย่างหน้าจอการให้ Login เข้าระบบบัญชี 3 มิติ 

จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานใส่รหัสผู้ใช้งาน จ านวน 5 ตัวอักษร และใส่รหัสผ่าน จ านวน 4 ตัวอักษร ตามที่      
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ก าหนดรหัสผู้ใช้งานให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
แต่ละหน่วยงาน หลังจากนั้นกดปุ่ม OK จะปรากฏหน้าจอ ตามตัวอย่างภาพท่ี 36  

ภาพที่ 36 ตัวอย่างหน้าจอเมื่อ Login เข้าระบบบัญชี 3 มิติ 
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จากภาพที่ 34 เมื่อ Login เข้าระบบบัญชี 3 มิติแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Login ยินดีต้นรับ ชื่อ-สกุล ของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการเบิก จากนั้นให้เลือกปุ่ม OK  อีกครั้ง จะปรากฏหน้าต่างเปิดระบบปีงบประมาณ   
ที่ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ เช่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บนจอคอมพิวเตอร์ ตามตัวอย่างภาพที่  37  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 37 ตัวอย่างภาพหน้าจอเมื่อกดปุ่ม OK ส าหรับ Login เข้าระบบบัญชี 3 มิติแล้ว 

เมื่อปรากฏหน้าจอการแจ้งเตือนให้ทราบถึง “เปิดระบบปีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จากนั้นให้เลือกปุ่ม OK อีกครั้ง จะปรากฏหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นโปรแกรม
บันทึกการซื้อจ้างระบบ Grow Finance Management Information System (3D) Logon by ตาม
ด้วยชื่อ-สกุล ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเบิกจ่าย ตามตัวอย่างภาพที่ 38  
 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 38 ตัวอย่างหน้าจอโปแกรมบันทึกการซื้อจ้าง 
ระบบ Grow Finance Management Information System (3D)  

2563 
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 3.3 การบันทึกข้อมูลขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ (แบบ กง.3) การบันทึกข้อมูล           
ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ แบบ กง.3 จะด าเนินการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบบัญชี 3 มิติ      
ได้ก็ต่อเมื่อเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายถูกต้องครบถ้วน โดยเมื่อเข้าสู่โปรแกรมบันทึก           
การซื้อจ้าง(ระบบบัญชี 3 มิติ) เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานจะด าเนินการบันทึกใบขอเบิก     
แบบ กง.3 ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

  3.3.1 การเลือกหัวข้อบันทึกใบขอเบิก ในหน้าโปรแกรม ดังต่อไปนี้ 
   1) คลิกเลือกหัวข้อที่ 3 บันทึกใบขอเบิก จะปรากฏช่องหน้าจอให้เลือก
ด าเนินการ 9 รายการ 
   2) คลิกเลือกหัวข้อ “ใบ กง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)” ตามหน้าจอ
โปรแกรมบัญชี 3 มิติ ตามตัวอย่างภาพท่ี 39 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 39 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมเม่ือกดเลือกหัวข้อบันทึกใบเบิก 
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เมื่อด าเนินการคลิกเลือกหัวข้อ “ใบ กง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)” จะปรากฏหน้าจอ  “การบันทึกใบ
ขอเบิกเงิน แบบ กง.3” ตามตัวอย่างภาพที่ 40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 40 ตัวอย่างหน้าจอการบันทึก ใบขอเบิกเงินแบบ กง.3 

  3.3.2 การบันทึกใบขอเบิกเงิน แบบ กง.3  เป็นการบันทึกข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่ายไป
ราชการ โดยใส่รหัสงบประมาณของกิจกรรมที่ผู้ขออนุมัติเบิกได้ขออนุมัติค่าใช้จ่ายไว้ ซึ่งจะมีช่องให้ระบุ        
ชื่อ-สกุลผู้ไปราชการ ไปราชการเรื่อง สถานที่ วันที่ รวมถึงระบุค่าใช้จ่ายตามที่ผู้ขอ อนุมัติ เบิก              
ขออนุญาตไว้  เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังนี้ 
   1)  ระบุรหัสกิจกรรมของงบประมาณจ านวน  12 หลัก ที่ต้องการเบิกค่าใช้จ่าย  
   2)  กดเครื่องหมาย ? ที่อยู่ท้ายช่องใส่รหัสงบประมาณ เพ่ือค้นหางบประมาณ
ของรหัสที่ต้องการเบิกเงิน  
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ระบุชื่อผูข้ออนมุัติเบิก 

ภาพที่ 41 ตัวอย่างหน้าจอบันทึกใบขอเบิกเงิน แบบ กง.3 ที่ระบุรหัสกิจกรรม 

ระบุรหัสกิจกรรม 12 หลัก 

กดเครื่องหมาย ? 

ระบุเรือ่งที่ไปราชการ 

ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมือ่กดเครื่องหมาย ? เสร็จแล้วจะปรากฏข้อมูลงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรม และจ านวนเงินยอด
ยกมาที่มีที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามตัวอย่างภาพท่ี 42 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 42 ตัวอย่างหน้าจอบันทึกใบขอเบิกเงิน กง.3 ที่ยอดยกมาพร้อมเบิก 

 

ระบุสถานที ่

ระบุวันที ่
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จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายตามใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ หน้าที่ 1 
   3) เปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีอยู่เดิม เป็นชื่อผู้ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ตามแบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
   4) ระบุเรื่องที่เดินทางไปราชการ 
   5) ระบุสถานที่ที่เดินทางไปราชการ 

6) ระบุวันที่เดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ถึงวันที่ ซึ่งในระบบบัญชี 3 มิติ 
ก าหนดให้ระบุเป็น วันที่/เดือน/ปี เช่น 18/07/2563 

7) ระบุจ านวนเงินค่าใช้จ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน  

8) จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานกดบันทึกและพิมพ์ 
เมื่อกด บันทึกและพิมพ์ แล้วจะปรากฏข้อความ “คุณแน่ใจว่าได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องทั้งหมดแล้ว ก่อน
ท าการบันทึก” ตามตัวอย่างภาพท่ี 43 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 43 ตัวอย่างหน้าจอยืนยันข้อมูลก่อนด าเนินการกดบันทึก 
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หากผู้ปฏิบัติงานแน่ใจว่ากรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน จึงกด “OK” เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล ระบบจะ
ประมวลผล และปรากฏหน้าจอเอกสาร Microsoft Word ตามแบบฟอร์ม “ใบขออนุมัติเบิกเงินค่า        
ใช้สอยการไปราชการ” มุมบนสุดด้านขวาจะปรากฏ แบบ กง.3 ตามตัวอย่างภาพท่ี 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 44 ตัวอย่างหน้าจอแสดงแบบฟอร์ม“ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ” แบบ กง.3 
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จากนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงด าเนินการพิมพ์เอกสารใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.3    
ซึ่ งมีด้ วยกันอยู่  2  หน้า  เ พ่ือให้ผู้ ขออนุมัติ เบิ กค่า ใช้จ่ าย ในการเดินทางไปราชการลงนาม                      
ตามตัวอย่างภาพท่ี 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 45 ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ  แบบ กง.3 หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 46 ตัวอย่างใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ  แบบ กง.3 หน้าที่ 2 
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 3.4 การบันทึกข้อมูลการเบิกค่าบ ารุงรถในกรณีใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย  การบันทึกข้อมูล           
การเบิกค่าบ ารุงรถยนต์ ในกรณีที่ใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปราชการ สามารถแยกได้
เป็น 2 กรณี ดังนี้ 

(1)  กรณีผู้ขออนุญาตไปราชการยืมเงินทดรองราชการ ให้ผู้ขออนุญาตไปราชการยืมเงิน
ทดรองราชการค่าบ ารุงรถด้วย  และเมื่อได้รับเงินยืมทดรองราชการแล้ว ให้น าเงินไปจ่ายค่าบ ารุงรถ        
ที่งานการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเมื่อกลับจากการเดินทางไปราชการแล้ว 
ให้ผู้ขออนุญาตไปราชการ จัดท าเอกสารเบิกจ่าย ดังนี้ 

1.1) ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยไปราชการ (กง.3) (ค่าบ ารุงรถ) 
 1.2) เอกสารใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน  
 1.3) แนบส าเนาขออนุญาตไปราชการ, ส าเนาแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ของ

มหาวิทยาลัย และแนบใบเสร็จรับเงินค่าบ ารุงรถ 
(2)  กรณีผู้ขออนุญาตไปราชการไม่ได้ยืมเงินทดรองราชการ เมื่อเดินทางกลับจากการ

เดินทางไปราชการ ให้ผู้ขออนุญาตไปราชการ จัดท าเอกสารเบิกจ่ายดังนี้ 
 2.1)  ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยไปราชการ (กง.3) (ค่าบ ารุงรถ) 
 2.2)  เอกสารใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
 2.3)  แนบส าเนาขออนุญาตไปราชการและส าเนาแบบขออนุญาตใช้รถยนต์

ของมหาวิทยาลัย 

โดยเมื่อเข้าสู่โปรแกรมบันทึกการซื้อจ้าง (ระบบบัญชี 3 มิติ) เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานจะด าเนินการบันทึกใบขอเบิก แบบ กง.3 ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

3.4.1 การเลือกหัวข้อบันทึกใบขอเบิก ในหน้าโปรแกรม ดังต่อไปนี้ 
   1) คลิกเลือกหัวข้อที่ 3 บันทึกใบขอเบิก จะปรากฏช่องหน้าจอให้เลือก
ด าเนินการ 9 รายการ 
   2) คลิกเลือกหัวข้อ “ใบ กง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)” ตามหน้าจอ
โปรแกรมบัญชี 3 มิติ ตามตัวอย่างภาพท่ี 45 
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ภาพที่ 47 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมเม่ือกดเลือกหัวข้อบันทึกใบเบิก 

เมื่อด าเนินการคลิกเลือกหัวข้อ “ใบ กง.3 (เบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ)” จะปรากฏหน้าจอ  “การบันทึกใบ
ขอเบิกเงิน แบบ กง.3” ตามตัวอย่างภาพที่ 48  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 48 ตัวอย่างหน้าจอการบันทึก ใบขอเบิกเงินแบบ กง.3 
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  3.4.2 การบันทึกใบขอเบิกเงินค่าบ ารุงรถ แบบ กง.3 กรณีเบิกค่าบ ารุงรถมีอัตราการ
เบิกค่าบ ารุงรถ ดังนี้ 

- กรณีใช้รถตู้ในการเดินทางไปราชการ อัตราค่าบ ารุงรถ ครั้งละ 500 บาท  
- กรณีใช้รถบัสในการเดินทางไปราชการ อัตราค่าบ ารุงรถ ครั้งละ 1,500 บาท     

ให้ผู้ปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ใส่รหัสงบประมาณของกิจกรรมที่ผู้ขอเบิก  
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายไว้ ซึ่งจะมีช่องให้ระบุ ชื่อ-สกุลผู้ไปราชการ  ไปราชการเรื่อง สถานที่ วันที่  โดยค่าบ ารุงรถ         
ให้ผู้ขออนุมัติเบิกระบุในช่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่านั้น ดังนี้ 
   1) ระบรุหัสกิจกรรมของงบประมาณจ านวน 12 หลัก ที่ต้องการเบิก 
   2) กดเครื่องหมาย ? ที่อยู่ท้ายช่องใส่รหัสงบประมาณ เพ่ือค้นหางบประมาณ
ของรหัสที่ต้องการเบิกเงิน ตามตัวอย่างภาพท่ี 49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 49 ตัวอย่างหน้าจอบันทึกใบขอเบิกค่าบ ารุงรถ 

ระบุรหัสกิจกรรม 12 หลัก 

กดเครื่องหมาย ? 

ระบุค่าบ ารุงรถในช่องนี้

เท่านั้น 
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เมื่อกดเครื่องหมาย ? เสร็จแล้วจะปรากฏข้อมูลงบประมาณ ชื่อโครงการ ชื่อกิจกรรม และจ านวนเงินยอด
ยกมาที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ ตามตัวอย่างภาพท่ี 50 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 50 ตัวอย่างหน้าจอบันทึกใบขอเบิกค่าบ ารุงรถที่ยอดยกมาพร้อมเบิก 

จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดการเบิกจ่ายตามใบเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ หน้าที่ 1 
3) เปลี่ยนชื่อเจ้าหน้าที่พัสดุที่มีอยู่เดิม เป็นชื่อผู้ขอรับเงินเบิกค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปราชการ 
4) ระบุเรื่องที่เดินทางไปราชการ 
5) ระบุสถานที่ที่เดินทางไปราชการ 
6)   ระบุวันที่เดินทางไปราชการ ระหว่างวันที่ถึงวันที่ ซึ่งในระบบบัญชี 3 มิติ    
      ก าหนดให้ระบุเป็น วันที่/เดือน/ปี เช่น 18/07/2563 
7)   ระบุอัตราค่าบ ารุงรถ รถตู้ 500 บาท รถบัส 1,500 บาท ในช่องค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
8)   จากนั้นกดบันทึกและพิมพ์ 
 
 
 
 
 
 
 

ใส่ชื่อผู้ขอรับเงิน 

ระบุเร่ืองไปราชการ 

ระบุสถานที่เดินทางไปราชการ 

ระบุวันที ่

กดบันทึก 

ระบุอัตราค่าบ ารุงรถ 
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จากนั้นเมื่อกด บันทึกและพิมพ์แล้วจะปรากฏข้อความ “คุณแน่ใจว่าได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องทั้ง
หมดแล้ว ก่อนท าการบันทึก” ตามตัวอย่างภาพท่ี 51 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 51 ตัวอย่างหน้าจอยืนยันข้อมูลก่อนด าเนินการกดบันทึก 

ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ขออนุญาตไว้แล้ว จึงกด “OK” 
เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล จากนั้นระบบจะประมวลผล และปรากฏหน้าจอเอกสาร Microsoft Word               
ตามแบบฟอร์ม “ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ” แบบ กง.3 ตามตัวอย่างภาพท่ี 52 
 

ภาพที่ 52 ตัวอย่างหน้าจอแสดงแบบฟอร์มใบขออนุมัติเบิกค่าบ ารุงรถหน้าที่ 1 

ระบุค่าบ ารุงรถตาม

อัตราที่ก าหนด 
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จากนั้นในเอกสารใบขออนุมัติเบิกค่าบ ารุงรถในหน้าที่ 2 ในช่องรายการให้ผู้ปฏิบัติงานระบุว่าค่าบ ารุง   
รถตู้ หรือค่าบ ารุงรถบัส ตามตัวอย่างภาพท่ี 53 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 53 ตัวอย่างหน้าจอแสดงแบบฟอร์ม ใบขออนุมัติเบิกค่าบ ารุงรถ หน้าที่ 2 
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จากนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงด าเนินการพิมพ์เอกสารใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ  แบบ กง.3  
ซึ่งมีด้วยกันอยู่ 2 หน้า เพ่ือให้ผู้ขออนุมัติเบิกลงนาม ตามตัวอย่างภาพที่ 54 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 54 ตัวอย่างหน้าจอแสดงแบบฟอร์มใบขออนุมัติเบิกค่าบ ารุงรถ หน้าที่ 1 
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ภาพที่ 55 ตัวอย่างหน้าจอแสดงแบบฟอร์มใบขออนุมัติเบิกค่าบ ารุงรถ หน้าที่ 2 

 

 

 

 

 

ระบุว่าค่าบ ารุงรถประเภทใด 

เช่น รถตู้,รถบัส 
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ปัญหา  
ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการกดบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกิดความผิดพลาดใน

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้องประสานงานกับกองนโยบายและแผนเพ่ือด าเนินการ
ยกเลิกใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.3 ดังกล่าว และต้องเริ่มกรอกจ้อมูลเข้าระบบ
บัญชี 3 มิติใหม่ ท าให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

แนวทางการแก้ปัญหา 
ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการตรวจสอบข้อมูลในแต่ละหัวข้อก่อนท าการบันทึก ตรวจสอบความถูกต้อง

ของจ านวนเงินที่บันทึกข้อมูลในแต่ละช่องให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนท าการกดบันทึกข้อมูล 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ เนื่องจากเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้

เทคโนโลยี 
2.   ด าเนินการจัดอบรมวิธีการ/ขั้นตอน การเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ในระบบบัญชี 3 มิติ 

ให้แก่บุคลากรที่ฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการ เพ่ือให้ทราบวิธีการ/ขั้นตอนการเบิก และการ
กรอกข้อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการเบิกค่าใช้จ่าย  
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ขั้นตอนที่ 4 บันทึกข้อมูลงบหน้าใบส าคัญเบิกเงินในระบบบัญชี 3 มิติ 
 การบันทึกข้อมูลงบหน้าใบส าคัญเบิกเงินของการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เป็นการบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ รวมถึงบันทึกการหักล้างเงินยืมตามใบสัญญาการยืมเงิน 
เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการเบิกจ่าย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 1) คลิกเลือกหัวข้อที่ 3 บันทึกใบขอเบิก จะปรากฏช่องหน้าจอให้เลือกด าเนินการ 9 รายการ    
 2) คลิกเลือกหัวข้อ 5 ใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน  ตามหน้าจอโปรแกรมบัญชี 3 มิติดังนี้ 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 56 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมเม่ือกดเลือกหัวข้อบันทึกใบเบิก 
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เมื่อด าเนินการคลิกใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน แล้วจะปรากฏหน้าจอ การบันทึกงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
เพ่ือให้กรอกข้อมูล ตามตัวอย่างภาพท่ี 57 

 

ภาพที่ 57 ตัวอย่างหน้าจอบันทึกใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

จากภาพที่ 57 ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกปุ่ม “สร้างใหม”่ จากนั้น “กรอกชื่อ-นามสกุล และต าแหน่งของผู้เบิก” 
จากนั้นจึงคลิกปุ่ม “เพ่ิมรายการ”  จะปรากฏหน้าจอโปรแกรมตามตัวอย่างภาพท่ี 58 

 

ภาพที่ 58 ตัวอย่างภาพหน้าจอหลังคลิกปุ่มเพ่ิมรายการ 
  

1 3 
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จากภาพที่ 56 ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือค้นหาเลขที่ตัดยอดเงินงบประมาณ ซึ่งเลขที่ตัดยอด
จะอยู่ที่มุมบนด้านขวา ของเอกสารใบขออนุมัติเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ (ใบ กง.3) ตามตัวอย่าง     
ภาพที่ 59 
 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 59 ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลการบันทึกรายการขอเบิกของงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 
 

จากภาพที่ 59  ให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกหาเลขที่ต้องการจะบันทึกรายการขอเบิก จากนั้นจึงคลิกปุ่ม “ตกลง” 
ซึ่งจะปรากฏหน้าจอ ตามตัวอย่างภาพที่ 60 

 

ภาพที่ 60 ตัวอย่างหน้าจอรายละเอียดการตัดยอดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
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จากภาพที่  60 หน้าจอจะขึ้นรายละเอียดการตัดยอดเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                   
ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกเลือกรายการ ซึ่งเมื่อคลิกเลือกรายการแล้วจะปรากฏเป็นแถบสีน้ าเงิน แล้วกดปุ่ม
บันทึกแก้ไข ตามตัวอย่างภาพท่ี 61 

 ภาพที่ 61 ตัวอย่างหน้าจอการเลือกรายการบันทึกแก้ไข 

จะปรากฏหน้าต่างการบันทึกรายการที่ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งจะประกอบด้วย
เลขที่ตัดยอด รหัสกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ หมวดรายจ่าย รายการค าอธิบาย จ านวนเงิน จ านวนเงินที่ขอเบิก 
จ านวนใบส าคัญรับเงิน เลขที่ใบเยืม ชื่อผู้เบิก โดยในช่องรายการค าอธิบายจะแสดงรายการที่ขอเบิก เช่น   
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนอบรม  ตามตัวอย่างภาพท่ี 62 
  

ภาพท่ี 62 ตัวอย่างภาพหน้าจอบันทึกแก้ไขรายการขอเบิก 
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จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรายละเอียดที่ปรากฏที่หน้าจอให้เรียบร้อย และในกรณีที่มีการยืม
เงินทดลอง ให้ผู้ปฏิบัติงาน คลิก  หักล้างเงินยืม และพิมพ์เลขที่สัญญาการยืมเงินในช่องว่าง               
เช่น บย.123/63 จากนั้นกดปุ่ม ? ตามตัวอย่างภาพท่ี 63 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 63 ตัวอย่างหน้าจอเลือกข้อมูลเลขที่สัญญายืมเงิน 

เมื่อเลือกเลขที่สัญญายืมเงินที่ต้องการหักล้างเรียบร้อยแล้ว หน้าจอการบันทึกแก้ไขรายการขอเบิก         
จะปรากฏข้อมูลการหักล้างเงินยืมเป็นเลขที่สัญญายืมเงิน ชื่อ นามสกุลผู้ยืม จ านวนเงินที่หักล้าง จากนั้น
คลิกปุ่ม “ตกลง” ตามตัวอย่างภาพท่ี 64 

ภาพที่ 64 ตัวอย่างการบันทึกแก้ไขรายการขอเบิกกรณีหักล้างเงินยืม 
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เมื่อได้บันทึกแก้ไขรายการค่าใช้จ่าย โดยระบุรายละเอียดตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน การหักล้างเงินยืม
ของผู้เบิกตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อมูลประเภทงบประมาณ หมวดเงินงบประมาณท่ีขอเบิก 
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวนเงินที่ขอเบิก จ านวนใบส าคัญรับเงิน รายการที่ขอเบิก ตามหน้าจอการ
บันทึกใบงบหน้าใบส าคัญรบัเงิน ตามตัวอย่างภาพท่ี 65 

ภาพที่ 65 ตัวอย่างหน้าจอการบันทึกใบงบหน้าใบส าคัญรับเงินที่บันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

 

จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติงานกดปุ่ม “บันทึกและพิมพ์”  ซึ่งจะปรากฏหน้าต่างการยืนยัน ตามตัวอย่างภาพที่ 66 

ภาพที่ 66 ตัวอย่างหน้าจอยืนยันเมื่อกดปุ่ม “บันทึกและพิมพ์” 
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เมื่อผู้ปฏิบัติงานแน่ใจว่าได้ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนถูกต้องแล้ว จึงคลิกปุ่ม “OK” จะ
ปรากฏหน้าจอเลขที่อ้างอิงตรงมุมขวาด้านบน และหน้าต่างว่าได้ท าการบันทึกเรียบร้อยแล้ว ตามตัวอย่าง
ภาพที่ 67 

ภาพที่ 67 ตัวอย่างหน้าจอท าการบันทึกใบงบหน้าใบส าคัญเรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นให้เลือกกดปุ่ม “OK” อีกครั้ง เพื่อให้การบันทึกเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผลและ
แสดงหน้าจอเอกสารในรูปโปรแกรม Microsoft Word ตามตัวอย่างภาพที่ 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 68 ตัวอย่างหน้าต่างเอกสารตามแบบฟอร์ม “งบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน” 



95 
 

โดยจะได้เอกสารใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงินที่เป็นไฟล์เอกสาร ตามภาพงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน 

ภาพที่ 69 ตัวอย่างใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงินที่ได้จากระบบบัญชี 3 มิติ 

หลังจากที่ได้ด าเนินการบันทึกงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน และคอมพิวเตอร์ได้ประมวลผลเป็นไฟล์
เอกสารแล้ว ให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการสั่งพิมพ์ใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน เพ่ือให้ผู้ขออนุมัติเบิกเงินลง
นามให้เรียบร้อยครบถ้วน 
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ปัญหา  
ผู้ปฏิบัติงานไม่หักล้างเงินยืมในกรณีที่ยืมเงิน  และเลือกส ารองจ่ายในกรณีที่ส ารองค่าใช้จ่าย 

เวลาบันทึกแก้ไขรายการขอเบิก ท าให้รายการเงินยืมยังคงค้างอยู่ในระบบ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
1. ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกข้อมูลงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน หากพบ

ข้อผิดพลาดให้ด า เนินการแก้ ไขให้ถูกต้องก่อนน าส่ งงานการเงิน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2. จัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์  

ข้อเสนอแนะ   
ด าเนินการจัดอบรมวิธีการ/ขั้นตอน การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ในระบบบัญชี     

3 มิติ  ให้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือให้ทราบวิธีการ/ขั้นตอน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
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ขั้นตอนที่ 5 เสนอเรื่องขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการให้ผู้บริหารพิจารณาลงนาม 
 การเสนอเรื่องขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ คือ การเสนอเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ ที่ผู้ขออนุมัติเบิกลงนามเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ ให้
เบิกจา่ยงบประมาณตามล าดับ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจดูเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ไปราชการอีกครั้ง ว่าผู้ขออนุมัติเบิกลงนามในเอกสารเรียบร้อยครบทุกหน้า พร้อมเรียงเอกสารให้ถูกต้อง 
ดังนี้ 

1) ใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน จ านวน 1 หน้า 

2) ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยการไปราชการ แบบ กง.3 จ านวน 1 ชุด 

3) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 1 ชุด 

4) ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ใบเสร็จค่าลงทะเบียน ใบเสร็จค่าที่พัก ใบเสร็จค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง  

5)  ส าเนาใบขออนุญาตไปราชการที่อนุมัติแล้ว 

6) บันทึกข้อความขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว ที่ได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว        
(ในกรณีท่ีขอใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง) พร้อมแนบส าเนาเล่มทะเบียนรถและแผนที่แสดงระยะทาง
ในการเดินทาง 

7) ใบสัญญาการยืมเงิน (กรณียืมเงิน) 
 

5.1 การน าเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการให้ผู้บริหารพิจารณาลงนามตามล าดับ 
 เมื่อผู้ปฏิบัติงานตรวจพิจารณาเอกสารขออนุมัติเบิกเรียบร้อยแล้วให้น าเอกสารทั้งหมด

ใส่แฟ้มเสนอผู้บริหารตามล าดับ ดังนี้ 
ล าดับที่ 1 เสนอรองคณบดีที่รับผิดชอบลงนาม จ านวน 1 จุด  

  ล าดับที่ 2 เสนอคณบดีลงนาม จ านวน 3 จุด  
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ภาพที่ 70 ตัวอย่างจุดที่รองคณบดีลงนามใน แบบ กง.3 

 
  

รองคณบดีลงนาม 
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ภาพที่ 71 ตัวอย่างงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน คณบดีลงนาม จุดที่ 1 

  

จุดที่ 1 
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ภาพที่ 72 ตัวอย่างแบบ กง.3 คณบดีลงนาม จุดที่ 2 

  

จุดที่ 2 
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ภาพที่ 73 ตัวอย่างใบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 2 คณบดีลงนามจุดที่ 3 

จุดที่ 3 
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ภาพที่ 74 ตัวอย่างใบขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หน้าที่ 3 คณบดีลงนามจุดที่ 4 

 

จุดที่ 4 
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ปัญหา  
1. ในการเสนอเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เนื่องจากมีจุดที่ผู้บริหาร

ต้องลงนามหลายจุด ท าให้ในบางครั้งผู้บริหารลงนามเอกสารไม่ครบถ้วน 

2. ผู้ปฏิบัติงานไม่ตรวจสอบเอกสารหลังจากเสนอผู้บริหารลงนามแล้ว ก่อนน าส่งงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท าให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องน าเอกสารกลับมาเสนอผู้บริหาร
ลงนามอีกครั้ง  

แนวทางการแก้ไขปัญหา   
ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทุกครั้ง

หลังจากเสนอผู้บริหารลงนามแล้ว ก่อนน าส่งงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ข้อเสนอแนะ  
ในการเสนอเอกสารให้ผู้บริหารลงนาม ควรแยกประเภทแฟ้มในการเสนอ เช่น  แฟ้มเบิก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, แฟ้มขออนุญาตไปราชการ  เป็นต้น 
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ขั้นตอนที่ 6 บันทึกข้อมูลน าส่งใบฎีกาในระบบบัญชี 3 มิติ  
เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้วจนได้เอกสารครบถ้วน ให้ตรวจสอบลายมือชื่อ    

ผู้ขออนุมัติเบิกและลายมือชื่อรองคณบดี และคณบดี ว่าได้ลงนามเรียบร้อย พร้อมที่จะน าส่งเอกสาร     
ชุดการเบิกค่าใช้สอยการไปราชการ ไปยังงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้
ผู้ปฏิบัติงานด าเนินการถ่ายส าเนาเอกสารเก็บใส่แฟ้มจ านวน 1 ชุด จากนั้นด าเนินการเข้าระบบบัญชี 3 
มิติ เพ่ือบันทึกข้อมูลใบรับ-ส่งฎีกา เพ่ือน าส่งเอกสารการเบิกจ่ายผ่านระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
 6.1 การเลือกขัวข้อการขอส่งฎีกา ในการเลือกหัวข้อใบขอเบิกหน้าโปรแกรมจะด าเนินการดังนี้  
  6.1.1 คลิกเลือกหัวข้อที่ 3 “บันทึกใบขอเบิก” จะปรากฏตัวเลือกให้เลือก จ านวน 9 รายการ 

6.1.2 คลิกเลือกหัวข้อที่ 6 “บันทึกการขอส่งฎีกา” ตามหน้าโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้าง 
ระบบ Grow Finance Management Information System (3D)  ตามตัวอย่างภาพท่ี 75 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพที่ 75 ตัวอย่างหน้าจอโปรแกรมบันทึกการซื้อจ้างระบบ  
Grow Finance Management Information System (3D) 

 

 

 

 

 



105 
 

เมื่อด าเนินการคลิกเลือกหัวข้อ “บันทึกการขอส่งฎีกา” แล้วจะปรากฏหน้าจอ “บันทึกการขอส่งฎีกา” 
(เพ่ือเบิก) ตามตัวอย่างภาพท่ี 76 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 76 ตัวอย่างหน้าจอ “บันทึกการขอส่งฎีกา” (เพ่ือเบิก)  

 6.2 เลือกรายการฎีกาที่ต้องการส่งเบิก เมื่อปรากฏหน้าจอ “บันทึกการขอส่งฎีกา” (เพ่ือเบิก)  
ให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกรายฎีกาที่ต้องการส่งเบิก ดังนี้ 

6.2.1 คลิกเลือกปุ่มเพ่ิมรายการ จะปรากฏหน้าจอ “เลือกรายการฎีกาที่ต้องการส่งเบิก” 
6.2.2 จากนั้นคลิกเลือกในช่อง  หน้าเลขฎีกาที่ต้องการส่งเบิกจนปรากฏเครื่องหมาย 

อยู่ในช่อง   เลือกจนครบทุกรายการที่ต้องการ 
6.2.3 เมื่อคลิกเลือกเลขฎีกาจนครบแล้ว จึงกดปุ่ม “ตกลง”  ตามตัวอย่างภาพท่ี 77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 77 ตัวอย่างการเลือกกรายการฎีกาที่ต้องการเบิก 
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6.2.4 หลังจากกดปุ่ม “ตกลง” หน้าจอจะปรากฏหน้าต่าง ท าการบันทึกได้กี่รายการ
ขึ้นอยู่กับจ านวนฎีกาท่ีเลือกส่ง แล้วคลิก “OK” จะปรากฏหน้าจอตามตัวอย่างภาพท่ี 78 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 78 ตัวอย่างจ านวนรายการฎีกาที่เลือก 
 

6.2.5 จากนั้นรายการฎีกาที่เลือกจะมาปรากฏอยู่ที่หน้าจอ “บันทึกการขอส่งฎีกา” 
(เพ่ือเบิก) ตามตัวอย่างภาพท่ี 79 

 
  

 

 

 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 79 ตัวอย่างรายการฎีกาท่ีเลือกจะมาปรากฏอยู่ท่ีหน้าจอ “บันทึกการขอส่งฎีกา” (เพ่ือเบิก) 
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 6.2.6 ใหผู้้ปฏิบัติงานเลือกเลขท่ีฎีกาท่ีต้องการส่งเบิกที่  จนปรากฏเครื่องหมาย 
ในช่อง  แล้วจึงกดปุ่ม พิมพ์รายการ ตามตัวอย่างภาพที่ 80 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 80 ตัวอย่างหน้าจอเลือกรายการฎีกาเพ่ือส่งเบิก 

  6.2.7  เมื่อเลือกรายการฎีกาท่ีต้องการส่งเบิก และกดปุ่มพิมพ์โปรแกรมจะประมวลผล
และแสดงหน้าจอในรูปแบบ Microsoft Excel  ตามตัวอย่างภาพท่ี 81 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 81 ตัวอย่างภาพหน้าจอภาพบันทึกการรับ-ส่งฎีกาในรูปแบบ Microsoft Excel 
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  6.2.8 ให้ผู้ปฏิบัติงานสั่งพิมพ์เอกสารบันทึกการรับ-ส่งฎีกา และลงนามผู้ส่งให้
เรียบร้อย  เพ่ือใช้แนบเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ เมื่อผู้ปฏิบัติงานพิมพ์บันทึกการรับ-ส่งฎีกา แล้ว
จากนั้นจึงน าเอกสารทั้งหมดส่งงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 82 ตัวอย่างบันทึกการรับ-ส่งฎีกา  
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ปัญหา  
ผู้ปฏิบัติงานเลือกเลขท่ีรายการฎีกาท่ีต้องส่งไม่ตรงกับเอกสารที่ต้องส่งเบิกให้กับงานการเงินของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ท าให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขมูลรายการส่งฎีกาในระบบบัญชี 3 มิติ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา   
ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และตรวจสอบรายการฎีกา จ านวนเงิน ชื่อผู้เบิก

ก่อนเลือกรายการที่ต้องส่งไปเบิกกับงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ข้อเสนอแนะ   
เมื่อเลือกรายการฎีกาที่ส่งผิด หากเอกสารยังไม่ถูกส่งไปยังงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ให้ผู้ปฏิบัติงานกดลบรายการฎีกาที่ส่งผิดทันที แต่หากเอกสารที่ส่งรายการฎีกาผิด        
ถูกส่งไปยังงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้รีบติดต่องานการเงินของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยทันท ี
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ขั้นตอนที่ 7 การติดตามและแจ้งผลการเบิกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ คือ การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยการ

ประสานงานกับงานการเงินหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทางช่องทางโทรศัพท์แหรือช่องทางแอปพลิเคชัน
อ่ืนๆ หลังจากด าเนินการส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไปยังงานการเงินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือติดตามการจ่ายเงินว่ามีรายการฎีกาใดบ้างที่มีการจ่าย
งบประมาณแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินจะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และเบิกจ่ายเงิน
ให้กับผู้ขอเบิกตามขั้นตอนของงานการเงิน โดยการจ่ายเงินจะแยกตามแหล่งงบประมาณที่ขอเบิก ดังนี้ 
 งบประมาณแผ่นดิน จ่ายโดย  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้ขอเบิกเงิน 
 งบประมาณรายได้  จ่ายโดย  เช็คสั่งจ่ายในนามผู้ขออนุมัติเบิกโดยขีดฆ่าค าว่า “หรือผู้ถือ” 
 การล้างเงินยืม  จ่ายโดย  หักล้างเงินและน าเงินสดคืนงานการเงิน 
 7.1 การแจ้งโอนเงิน กรณี งบประมาณแผ่นดิน  เมื่อเจ้าหน้างานการเงินของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด าเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอนของงานการเงินแล้ว ก่อนการโอนเงินให้          
ผู้ขอขออนุมัติเบิก เจ้าหน้าที่การเงินมหาวิทยาลัย จะแจ้งข้อมูลการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันไลน์กลุ่มงาน
สารบรรณของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบแต่ละคณะได้ทราบ โดยจะแจ้ง
รายละเอียดการโอนเงินและวันที่เงินโอนจะเข้าบัญชี  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 83  ตัวอย่างการแจ้งโอนเงินงบประมาณแผ่นดิน 
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เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัย แจ้งข้อมูลการโอนเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานของคณะ          
จะด าเนินการตรวจสอบรายชื่อข้อมูลการโอนเงิน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 84 ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อการโอนเงิน 

เมื่อผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินจากไฟล์ที่เจ้าหน้าที่งานการเงินแจ้งผ่าน        
แอปพลิเคชันไลน์กลุ่มงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแล้ว หากมีรายชื่อ          
ผู้ขออนุมัติเบิกของคณะวิทยาการจัดการ จะประสานงานไปยังผู้ขออนุมัติเบิกให้ทราบว่ามหาวิทยาลัย    
จะด าเนินการโอนเงินให้ผู้ขออนุมัติเบิกในวันที่เท่าใด ยอดเงินเท่าใด ซึ่งจะมีข้อความ(SMS) แจ้งไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขออนุมัตเิบิกให้ทราบด้วย 

7.2 การรับเช็คสั่งจ่ายในนามผู้ขออนุมัติเบิก กรณี เงินรายได้  ผู้ปฏิบัติงานจะติดตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณโดยการช่องทางโทรศัพท์ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงินของมหาวิทยาลัย เมื่อทราบว่า
มีรายการจ่ายเช็ค ผู้ปฏิบัติงานจะด าเนินการโทรศัพท์ประสานงานกับผู้ขออนุมัติเบิก แจ้งให้ผู้ขออนุมัติ
เบิกทราบ เพ่ือด าเนินการรับเช็คท่ีงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาด้วยตนเอง 
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ปัญหา  
ในการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่าบางครั้งเอกสารที่ส่งเบิกไปงานการเงินมีการส่ง

เอกสารคืนกลับมาให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไข เนื่องจากเอกสารหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา   
ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบเอกสารขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ละเอียด 

รอบคอบ ก่อนน าส่งงานการเงิน เพ่ือลดปัญหาการส่งเอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กลับมาให้ผู้ปฏิบัติงานแก้ไข  

ข้อเสนอแนะ  
ผู้ปฏิบัติงานของคณะเมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินแล้ว ควรพิมพ์ข้อมูลการแจ้งการโอนเงินติด        

ที่บอร์ดแจ้งข่าวสารคณะ เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการทราบ  
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