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บทคัดย่อ 

 การศกึษาวิจยัเร่ือง การศกึษาความรู้ความเข้าใจในระเบียบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร 

และปัญหาการจัดทําเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศกึษาความรู้ความเข้าใจใน

ระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ของบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  ๒) เพ่ือศึกษาปัญหาการทําใบสําคญัคู่จ่าย

ค่าใ ช้จ่ ายในการ เ ดินทางไปราชการในประเทศ  ของบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสต ร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัเป็นแบบสอบถาม มี 4 ตอน   

ด้านสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิธีสุม่ตวัอย่างโดยกําหนด

ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง คํานวณโดยใช้สตูรทาโร ยามาเน  (Taro Yamane)   

 ผลสรุปของการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอยู่ในระดับมาก  และมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่าย โดยปัญหาสําคญัท่ีมีความต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ การจดัทําคู่ปฏิบติังาน เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจใน

อตัราและสิทธิการเบิกจ่ายของตนเองอย่างถูกต้อง  ปัญหารองลงมาคือการไม่จัดทําใบขออนุมติัเดินทางไปราชการ

ก่อนการเดินทางไปราชการ ซึง่ในปัจจบุนัมหาวิทยาลยัได้นําระบบ บริหารงานทรัพยากรองค์การ ( ERP) มาใช้กบังาน

การเงิน บญัชี และพสัด ุทําให้ปัญหาการไมจ่ดัทําใบขออนมุติัเดินทางไปราชการหมดไป 
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ABSTRACT 

This research aims to 1) study the understanding the rules about the financial expense for 

bureau itinerary in relation to the withdrawal the itinerary expense of the person working for Faculty 

of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus and 2) examine the 

problem when making a duplicate of itinerary documents of a staff at Faculty of Liberal Arts and 

Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. This research provided through a 4-

section questionnaire.  Statistics for analyzing in this research namely frequency, percentage, 

mean, and standard deviation were used. The size of samples in this research was taken a random 

and then, calculated via using Taro Yamane’s formula.  

The finding shows that, first, the sample has a quite good understanding high level. In 

addition, they suggest that the problem should be corrected urgently is making the work manual, 

which could help staff understand the regulations of the Ministry of Finance. Second, a lack of 

making the duplicate of the itinerary documents causes the difficulty when working. However, this 

problem is now solved because, nowadays, Kasetsart University has brought ERP system for using 

in finance, accounting, and materials, which could help reduce the problems. 
 

Key Words:  understanding and knowledge, rules, expenses 
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คาํนํา 

ความเป็นมา และความสําคัญของปัญหา 

 ราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 128 ตอนพิเศษ 42 ง หน้า 1 วนัท่ี 11 เมษายน 2554  ระเบียบกระทรวงการคลงั          

วา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554  มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความและหลกัเกณฑ์

ให้เหมาะสมการและสอดคล้องกบัประเภทตําแหน่งและระดบัของข้าราชการพลเรือน ซึง่เป็นไปตามการปรับเปลี่ยน

ระบบบริหารงานบุคคลจากระบบซีเปลี่ยนเป็นระบบแท่งเงินเดือนของ ก.พ. (คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)                 

มีการกําหนดตําแหน่งข้าราชการในสถาบนัอดุมศกึษาใหม ่ ซึง่ในระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการ (ฉบบัท่ี 2) ได้เพ่ิมเติมข้อความช่ือตําแหน่งท่ีมีสิทธิในการเบิกจ่ายเข้ามาหลายประเภท เช่น 

ผู้ ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดบัทักษะพิเศษ, ตําแหน่งประเภทวิชาการระดบัเช่ียวชาญขึน้ไป, ผู้ ดํารงตําแหน่ง

ประเภททัว่ไประดบัชํานาญงาน ขึน้ไป ตําแหน่งประเภทวิชาการระดบัชํานาญการ ขึน้ไป เป็นต้น   เพ่ือให้ครอบคลมุ

ถึงสิทธิการเบิกจ่ายของข้าราชการท่ีถูกปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคลโดยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ก็ได้

เปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบคุคลดงักลา่วด้วยเช่นกนั   
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 ในการปฏิบัติงานหรือการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรเก่ียวกับการเดินทางไป

ราชการถือเป็นภารกิจของการสนบัสนุนในด้านการปฏิบัติราชการ หรือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสไป

เพ่ิมพนูความรู้ ความสามารถ และศกัยภาพ เพ่ือนําไปสูป่ระสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร ให้เจริญเติบโตไป

อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต  ดงันัน้ผู้ เดินทางไปราชการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบท่ีแก้ไขปรับปรุง

ให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ในปัจจบุนัเสมอ เพ่ือขจดัข้อผิดพลาดท่ีจะสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลากรตามเป้าหมาย  

 ทีมผู้ วิจยัตระหนกัถงึความสําคญัของการให้ความรู้ความเข้าใจในระเบียบเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ รวมถงึความสําคญัของกระบวนการเบิกจ่ายเงินคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพราะใบสําคญัคู่จ่าย

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ประกอบด้วยเอกสารและรายละเอียดหลายอย่าง ต้องใช้เวลาและความละเอียดรอบคอบในการ

จัดทําเอกสาร พบว่ามีการตรวจพบข้อผิดพลาดเก่ียวกับอตัราการเบิกจ่ายและการจัดทําเอกสารเบิกจ่ายบ่อยครัง้              

ทําให้เกิดความลา่ช้า  ทีมผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะเลือกศกึษาถงึปัญหานี ้เพ่ือให้ทราบปัญหาท่ีเกิดขึน้ และเพ่ือเป็นแนวทาง

ในการนําไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการการจัดทําใบสําคัญคู่จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือการพฒันาคณุภาพการปฏิบัติงาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้มา

ขอรับบริการตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1. เพ่ือศกึษาความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการ  ของบคุลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

 2. เพ่ือศึกษาปัญหาการทําใบสําคญัคู่จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ของบุคลากร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน   

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

 งานวิจยัชิน้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ประชากรท่ีศึกษาคือ บุคลากรตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมา

หรือเทียบเท่าของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน               

149 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถาม ซึง่แบ่งเป็น 4 ตอน โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูล

จากกลุ่มเป้าหมาย  เคร่ืองมือได้รับการตรวจสอบหาค่าความเท่ียงตรงในเชิงโครงสร้างและเชิงเนือ้หารวมถึงความ

ถกูต้องเชิงภาษาแล้ว   ตอนท่ี 1 เป็นข้อมลูทัว่ไปของแบบสอบถาม     ตอนท่ี 2  เป็นการนําระเบียบกระทรวงการคลงั 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้สอบถามถูกหรือผิด  ตอนท่ี 3 เป็นการนําปัญหาในการตรวจเอกสาร

การเบิกจ่ายซึง่เกิดขึน้จริงมาใช้ในการตัง้คําถาม  ตอนท่ี 4 เป็นข้อเสนอแนะท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องการเพ่ิมเติม  

 

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 ตอนที่ 1 ข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ท่ีได้คือ  
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เพศ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2 มากกว่าเพศชาย ซึง่มีจํานวน 38 

คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 

อาย ุกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 40.9 รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 34.1 

อายรุะหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 15.9 และน้อยท่ีสดุอายตุัง้แต ่51 ปีขึน้ไปร้อยละ 9.1 

ประเภทตําแหน่ง กลุม่ตวัอย่างเป็นสายวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 55.3 และสายสนบัสนนุ คิดเป็นร้อยละ 44.7 

ระยะเวลาท่ีปฏิบติัราชการ กลุ่มตวัอย่างมีระยะเวลาปฏิบติัราชการ 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมาคือมี

ระยะเวลาปฏิบติัราชการ 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.9 ระยะเวลาปฏิบติัราชการ 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 9.1 ระยะเวลา

ปฏิบติัราชการ 16-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.3 ระยะเวลาปฏิบัติราชการ 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.3 และน้อยท่ีสุดคือมี

ระยะเวลาปฏิบติัราชการตัง้แต ่26 ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 3 

วฒิุการศกึษา ส่วนใหญ่มีวฒิุการศกึษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาคือระดบัปริญญาเอก 

คิดเป็นร้อยละ 28.8 ระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 28 และน้อยท่ีสดุคือระดบัต่ํากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.3 

ความรู้ความเข้าใจ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ ทราบ คิดเป็นร้อยละ 82.6 และไมท่ราบ คิดเป็นร้อยละ 17.4 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยขอให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสิทธิและอตัราในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน

ประเทศ สําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งระดบัชํานาญการพิเศษลงมาหรือเทียบเท่า   

 

 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การศกึษาความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการตามสถิติ ดงันี ้

คาํถาม ถูก ร้อยละ ผิด ร้อยละ 

1.   ผู้ขออนมุติัเดินทางไปราชการต้องดําเนินการขออนุมติัก่อน

เดินทางทกุครัง้* 

130 98.5 2 1.5 

2.   อตัราคา่เบีย้เลีย้ง 240 บาท/วนั* 96 72.7 36 27.3 

3.  สถานท่ีพักแรมบริการอาหารเช้า ไม่สามารถเบิกค่าเบีย้

เลีย้งมือ้เช้าได้** 

47 35.6 84 63.6 

4.  สถานท่ีจัดประชุมเลีย้งอาหารมือ้กลางวันหรือเย็นไม่

สามารถเบิกคา่เบีย้เลีย้งในมือ้นัน้ ๆ ได้* 

102 77.3 29 22.8 

5.  ค่าท่ีพัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรม 

หรือท่ีพกัแรม หรือบ้านของผู้ เดินทางก็ได้**  

71 53.8 61 46.2 

6.  กรณีพักคนเดียวเบิกจ่ายตามจริง คนละไม่เกิน 1,500 

บาท/วนั* 

81 61.4 51 38.6 

7.  กรณีไปเป็นหมูค่ณะให้พกัสองคนตอ่หนึง่ห้องและเบิกคา่ 85 64.4 47 35.6 
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เช่าท่ีพกัตามจ่ายจริงไมเ่กินคนละ 850 บาท/วนั* 

8.  คา่ท่ีพกัเหมาจ่าย 800 บาท/วนั* 96 72.7 36 27.3 

9.  การเบิกจ่ายคา่ท่ีพกัทกุกรณีต้องแสดงหลกัฐานการ

จ่ายเงิน** 

18 13.6 114 86.4 

10. คา่พาหนะกรณีขอใช้รถยนต์ของทางราชการหรือเดินทาง

ด้วยขนสง่สาธารณะให้เบิกคา่พาหนะตามจ่ายจริง* 

124 93.9 8 6.4 

11. พาหนะประจําทางได้แก่ รถไฟ, รถโดยสารประจําทางตาม

กฎหมายวา่ด้วยการขนสง่ทางบก, เรือกลเดินทางประจํา

ทาง,  และยานพาหนะอ่ืนใดท่ีให้บริการขนสง่แก่บคุคล

ทัว่ไปเป็นประจํา โดยมีเส้นทางและอตัราคา่โดยสาร

และคา่ระวางท่ีแน่นอน เช่น รถตู้โดยสารประจําทาง, 

รถจกัรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น* 

113 85.6 19 14.4 

12.  ผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 6 ขึน้ไปหรือเทียบเท่า เดินทางโดย

รถไฟชัน้ 1 ได้* 

94 71.2 38 28.8 

 
 

คาํถาม ถูก ร้อยละ ผิด ร้อยละ 

13. ผู้ขออนมุติัเดินทางทกุตําแหน่งสามารถขออนมุติัเดินทาง

โดยรถบสัปรับอากาศประเภท 24 และ 32 ท่ีนัง่ได้* 

96 72.7 36 27.3 

14. พาหนะสว่นตวั กรณีรถยนต์สว่นบคุคล หรือ

รถจกัรยานยนต์สว่นบคุคลท่ีมิใช่ของทางราชการ 

 -  อตัราคา่ชดเชยของรถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท 

 -  อตัราคา่ชดเชยของรถจกัรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท* 

118 89.4 14 10.6 

15. รถยนต์สว่นบคุคล สามารถเบิกคา่ทางดว่นได้** 43 67.4 89 32.6 

16. รถยนต์สว่นบคุคลท่ีขออนมุติัเดินทางไปราชการต้องเป็น

ของผู้ขออนมุติัเดินทางเท่านัน้** 

63 52.3 69 47.7 

 * คําถามข้อท่ีตอบถกูและมีความถกูต้อง ได้แก่ข้อ 1, 2, 4,  6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 

           **  คําถามข้อท่ีตอบผิดแตมี่ความถกูต้อง ได้แก่ข้อ  3, 5, 9, 15, 16 

 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความรู้ความเข้าใจในการเดินทางไปราชการ โดยประเมินความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัสิทธิและอตัราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปไปราชการในประเทศ สําหรับผู้ ดํารงตําแหน่งชํานาญ

การพิเศษลงมาหรือเทียบเท่า  นัน้ บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการ มีคา่เท่ากบั .7429  ซึง่กลุม่ตวัอย่างมีความรู้ความเข้าใจระดบัมาก โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

1045 

คาํถามข้อที่ 1 ผู้ขออนมุติัเดินทางไปราชการต้องดําเนินการขออนมุติัก่อนเดินทางทกุครัง้ กลุม่ตวัอย่างตอบถกูร้อย

ละ 98.5  ตอบผิดร้อยละ 1.5   ผู้ขออนมุติัเดินทางไปราชการเดินทางไปราชการ ต้องดําเนินการขออนมุติัก่อนออก

เดินทางทกุครัง้ 

คาํถามข้อที่ 2 อตัราคา่เบีย้เลีย้ง 240 บาท/วนั กลุม่ตวัอย่างตอบถกูร้อยละ 72.7  ตอบผิดร้อยละ 27  ผู้ ดํารง

ตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมาหรือเทียบเท่า อตัราคา่เบีย้เลีย้งวนัละ 240 บาท  ผู้ ดํารงตําแหน่งเช่ียวชาญขึน้ไป 

อตัราคา่เบีย้เลีย้งวนัละ 270 บาท   

คาํถามข้อที่ 3 สถานท่ีพกัแรมบริการอาหารเช้า ไมส่ามารถเบิกคา่เบีย้เลีย้งมือ้เช้าได้ กลุม่ตวัอย่างตอบถกูร้อยละ 

63.6 ตอบผิดร้อยละ 36.4    โรงแรมหรือสถานท่ีพกัแรมบริการอาหารเช้า สามารถเบิกคา่เบีย้เลีย้งได้ตามปกติ เพราะ

ถือวา่เป็นบริการเสริมของท่ีพกัแรมนัน้ ๆ  

คาํถามข้อที่ 4 สถานท่ีจดัประชมุเลีย้งอาหารมือ้กลางวนัหรือเย็นไมส่ามารถเบิกคา่ เบีย้เลีย้งในมือ้นัน้ ๆ ได้ 

กลุม่ตวัอย่างตอบถกูร้อยละ 77.3 ตอบผิดร้อยละ 22.8 คือหากผู้จดัฝึกอบรมเลีย้งอาหารมือ้กลางวนัหรือเย็น ให้

นํามาหกัออกจากเบีย้เลีย้ง โดยอตัรา 240 บาท/วนั = 3 มือ้ เลีย้งอาหาร 1 มือ้หกัเบีย้เลีย้ง 80 บาท หากเลีย้ง 2 มือ้

หกัเบีย้เลีย้ง 160 บาท 

คาํถามข้อที่ 5 คา่ท่ีพกั หมายถงึ คา่ใช้จ่ายในการเช่าห้องพกัในโรงแรม หรือ ท่ีพกัแรม หรือบ้านของผู้ เดินทางก็ได้ 

กลุม่ตวัอย่างตอบถกูร้อยละ 53.8   ตอบผิดร้อยละ 46.2   ในระเบียบนี ้“คา่เช่าท่ีพกั หมายความว่า  คา่ใช้จ่ายในการ

เช่าห้องพกัในโรงแรมหรือท่ีพกัแรม แตไ่มร่วมถงึบ้านพกัของผู้ เดินทาง 

คาํถามข้อที่ 6 กรณีพกัคนเดียวเบิกจ่ายตามจริง คนละไมเ่กิน 1,500 บาท/วนั กลุม่ตวัอย่างตอบถกู ร้อยละ 61.4 

ตอบผิดร้อยละ 38.6   โดยกรณีผู้ เดินทางไปราชการในประเทศตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมาหรือเทียบเท่า สิทธิใน

การเบิกจ่ายคา่ท่ีพกัคนเดียวตามจ่ายจริง (มีหลกัฐานการจ่ายตามจ่ายจริง) ไมเ่กินวนัละ 1,500 บาท  

คาํถามข้อที่ 7 กรณีไปเป็นหมูค่ณะให้พกัสองคนตอ่หนึง่ห้องและเบิกคา่เช่าท่ีพกัตามจ่ายจริงไมเ่กินคนละ 850 บาท/

วนั โดยกรณีผู้ เดินทางไปราชการในประเทศตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมาหรือเทียบเท่า สิทธิ 

ในการเบิกจ่ายคา่ท่ีพกัในการเดินทางไปเป็นหมูค่ณะ ให้พกัรวมกนั 2 คนขึน้ไปตอ่ 1 ห้อง และเบิกคา่เช่าท่ีพกัได้เท่าท่ี

จ่ายจริงไมเ่กินอตัราคา่ท่ีพกัห้องคู ่ไมเ่กิน 850 บาท ตอ่คืน  เว้นแตไ่มเ่หมาะสมจะพกัรวมกนัหรือมีเหตจํุาเป็นท่ีไมอ่าจ

พกัรวมกบัผู้ อ่ืนได้ ให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริงไมเ่กินอตัราห้องพกัคนเดียว อตัราไมเ่กิน 1,500 บาท (โดยมีหลกัฐานการจ่าย

ตามจ่ายจริง ตอบถกูร้อยละ 64.4 ตอบผิดร้อยละ 35.6  

คาํถามข้อที่ 8 คา่ท่ีพกัเหมาจ่าย 800 บาทตอ่วนั กลุม่ตวัอย่างตอบถกูร้อยละ 72.7 ตอบผิดร้อยละ 27.3 โดยคา่ท่ีพกั

เหมาจ่ายผู้ ดํารงตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมาหรือเทียบเท่า เบิกในลกัษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกิน 800 บาทต่อคืน 

และผู้ ดํารงตําแหน่งเช่ียวชาญขึน้ไป เบิกในลกัษณะเหมาจ่ายได้ไมเ่กิน 1,200 บาทตอ่คืน 

คําถามข้อที่ 9 การเบิกจ่ายค่าท่ีพกัทุกกรณีต้องแสดงหลกัฐานการจ่ายเงิน กลุ่มตวัอย่างตอบถูกร้อยละ 13.6 ตอบ

ผิดร้อยละ 86.4   การเบิกจ่ายค่าพกัตามจ่ายจริง ต้องแสดงหลกัฐานการจ่ายทุกรายการ  ในกรณีเบิกจ่ายค่าท่ีเหมา

จ่ายไมต้่องแสดงหลกัฐานใด ๆ  
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คาํถามข้อที่ 10 คา่พาหนะกรณีขอใช้รถยนต์ของทางราชการหรือเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะให้เบิกค่าพาหนะตาม

จ่ายจริง กลุ่มตวัอย่างตอบถูกร้อยละ 93.9 ตอบผิดร้อยละ 6.1  การเดินทางไปราชการด้วยพาหนะทางราชการหรือ

ขนสง่สาธารณ ให้เบิกจ่ายตามอตัราท่ีจ่ายจริงเท่านัน้ 

คาํถามข้อที่ 11 พาหนะประจําทางได้แก่ รถไฟ, รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายวา่ด้วยการขนส่งทางบก, เรือกล

เดินประจําทาง,  และยานพาหนะอ่ืนใดท่ีให้บริการขนสง่แก่บคุคลทัว่ไปเป็นประจําโดยมีเส้นทางและอตัราค่าโดยสาร

และค่าระวางท่ีแน่นอน เช่น รถตู้ โดยสารประจําทาง, รถจกัรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น  กลุ่มตวัอย่างตอบถูกร้อยละ 

85.6 ตอบผิดร้อยละ 14.4  (ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชก พ.ศ.2550 ข้อ 

4 “ยานพาหนะประจําทาง”) 

คาํถามข้อที่ 12 ผู้ ดํารงตําแหน่งระดบั 6 ขึน้ไปหรือเทียบเท่า เดินทางโดยรถไฟชัน้ 1 ได้ กลุ่มตวัอย่างตอบถูกร้อยละ 

71.2 ตอบผิดร้อยละ 28.8  “การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกจ่าพาหนะเดินทางได้เท่าท่ีจ่ายจริง สําหรับการเดินทางโดย

รถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ช้นท่ี 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผู้ ดํารงตําแหน่งประเภททัว่ไประดบั

ชํานาญงาน ขึน้ไป ตําแหน่งประเภทวิชาการระดบัชํานาญการ ขึน้ไป ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภท

บริหาร หรือตําแหน่งระดบั 6 ขึน้ไป หรือตําแหน่งท่ีเทียบเท่า หรือข้าราชการตลุาการซึง่รับเงินเดือนชัน้ 1 ขึน้ไป หรือ

ข้าราชการอยัการซึง่รับเงินเดือนชัน้ 2 ขึน้ไป หรือข้าราชการทหารซึง่มียศพนัโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึน้ไป หรือ

ข้าราชการตํารวจซึง่มียศพนัตํารวจโท ขึน้ไป” 

คาํถามข้อที่ 13 ผู้ขออนมุติัเดินทางทกุตําแหน่งสามารถขออนมุติัเดินทางโดยรถบสัปรับอากาศ ประเภท 24 และ 32 

ท่ีนัง่ได้ กลุม่ตวัอย่างตอบถกูร้อยละ 72.7 ตอบผิดร้อยละ 27.3   ผู้ขอเดินทางไปราชการทกุตําแหน่งขออนุมติัเดินทาง

โดยรถบสัปรับอากาศ ประเภท 24 หรือ 32 ท่ีนัง่ได้ทกุคน        

คาํถามข้อที่ 14 พาหนะสว่นตวั กรณีรถยนต์สว่นบคุคล หรือรถจกัรยานยนต์สว่น บคุคลท่ีมิใช่ของทางราชการ 

 -  อตัราคา่ชดเชยของรถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท 

 -  อตัราคา่ชดเชยของรถจกัรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท 

 กลุม่ตวัอย่างตอบถกูร้อยละ 89.4 ตอบผิดร้อยละ 10.6  ผู้ขออนุมติัเดินทางไปราชการใช้พาหนะส่วนบุคคลเพ่ือ

เดินทาง เบิกจ่ายคา่ชดเชยยานพาหนะได้ตามรายการข้างต้น                   

คําถามข้อที่ 15 รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถเบิกค่าทางด่วนได้  กลุ่มตวัอย่างตอบถูกร้อยละ 32.6 ตอบผิดร้อยละ 

67.4   ผู้ ขอเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ของทางราชการ เบิกค่าผ่านทางด่วนหรือทางพิเศษได้ ยกเว้นรถยนต์ส่วน

บคุคลไมส่ามารถเบิกได้     

คาํถามข้อที่ 16 รถยนต์สว่นบคุคลท่ีขออนมุติัเดินทางไปราชการต้องเป็นของผู้ขออนมุติัเดินทางเท่านัน้ กลุม่ตวัอย่าง

ตอบถูก 52.3 ตอบผิด 47.7  ผู้ ขออนุมติัเดินทางไปราชการโดย “พาหนะส่วนตวั” หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือ

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งมิใช่ของทางราชการ ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ เดินทางไปราชการหรือไม ่ 

(ระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ข้อ 4) 
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 ตอนที่ 3 ข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการจดัทําเอกสารการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการในประเทศ  ของบคุลากรตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมาหรือเทียบเท่า  

ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัญหาการจดัทําเอกสารการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นตอ่ระดบัปัญหาดงันี ้

ปัญหาการจัดทาํเอกสารการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
5 4 3 2 1 x  

SD 

ระดบั

ความพงึ

พอใจ 

1. ไม่ขออนุมัติเดินทางไปราชการก่อน

การเดินทาง ทําให้ไม่สามารถเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายได้หลังจากกลับมาปฏิบัติ

ราชการได้ 

30.30 

(40) 

18.90 

(25) 

 

28.00 

(37) 

14.40 

(19) 

8.30 

(11) 

3.484848 

 

1.28 ปาน

กลาง 

2. แบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไป

ราชการมีรายละเอียดมาก ทําให้กรอก

ไมค่รบถ้วนถกูต้อง 

10.60 

(14) 

25.00 

(33) 

41.70 

(55) 

9.80 

(13) 

12.90 

(17) 

3.106061 

 

1.13 ปาน

กลาง 

ปัญหาการจัดทาํเอกสารการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง 
5 4 3 2 1 x  

SD 

ระดบั

ความพงึ

พอใจ 

3. ไมส่ามารถคํานวณอตัราการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ทําให้ไม่สามารถ

วางแผนค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

ถกูต้อง และต้องขออนมุตัิเปลี่ยนแปลง

คา่ใช้จ่ายภายหลงั 

19.70 

(26) 

31.80 

(42) 

39.40 

(52) 

5.30 

(7) 

3.80 

(5) 

3.583333 

 

0.99 ปาน

กลาง 

4.  ไม่สามารถรวมรวบใบเสร็จหรือ

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้ครบถ้วน 

ในหมวดคา่ท่ีพกั, คา่พาหนะ  

15.20 

(20) 

20.50 

(27) 

40.20 

(53) 

17.40 

(23) 

6.80 

(9) 

3.19697 

 

1.11 ปาน

กลาง 

5. เบิกค่าลงทะเบียนไม่ได้เพราะไม่มี

เอกสารระบุค่าลงทะเบียนจากผู้ จัด

อบรม 

15.20 

(20) 

17.40 

(23) 

37.10 

(49) 

18.20 

(24) 

12.1 

(16) 

3.05303 

 

1.21 ปาน

กลาง 

6. ไม่สามารถเขียนรายงานการเดินทาง

ไปราชการได้ถกูต้องตามระเบียบ 

12.1 

(16) 

28.00 

(37) 

42.4 

(56) 
10.60 

(14) 

6.80 

(9) 

3.280303 

 

1.04 ปาน

กลาง 

7. ไมส่ามารถจดัทําเอกสารการเบิกจ่าย

เพ่ือล้างหนีเ้งินยืมทดรองราชการได้ทนั

ตามกรอบเวลา 

14.40 

(19) 

23.50 

(31) 

33.3 

(44) 

12.10 

(16) 

16.7 

(22) 

3.068182 

 

1.27 ปาน

กลาง 

8. ไม่ทราบขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน/ไม่มี 43.90 22.70 25.00 6.10 2.30 4 1.07 มาก 
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คูม่ือท่ีใช้ศกึษาอ้างอิง (58) (30) (33) (8) (3)  

 

ข้อคําถามท่ี 1 ปัญหาของการไมข่ออนมุติัเดินทางไปราชการก่อนการเดินทาง ทําให้ไมส่ามารถเบิกจ่าย

คา่ใช้จ่ายได้หลงัจากกลบัมาปฏิบติัราชการได้ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 

คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.484848 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.28 

ข้อคําถามท่ี 2 ปัญหาของแบบฟอร์มการขออนมุติัเดินทางไปราชการมีรายละเอียดมาก ทําให้กรอกไม่

ครบถ้วนถกูต้อง ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.106061 คา่

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.13 

 ข้อคําถามท่ี 3 ปัญหาท่ีไมส่ามารถคํานวณอตัราการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายตามสิทธิ ทําให้ไมส่ามารถวางแผน

คา่ใช้จ่ายในการเดินทางได้ถกูต้อง และต้องขออนมุติัเปลี่ยนแปลงคา่ใช้จ่ายภายหลงั ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.583333 

คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.99 

ข้อคําถามท่ี 4  ปัญหาท่ีไมส่ามารถรวมรวบใบเสร็จหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้ครบถ้วน ในหมวด

คา่ท่ีพกั, คา่พาหนะ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.19697   คา่

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.11 

ข้อคําถามท่ี 5 ปัญหาของการเบิกคา่ลงทะเบียนไมไ่ด้เพราะไมมี่เอกสารระบคุา่ลงทะเบียนจากผู้จดัอบรม 

ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.05303  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.21 

ข้อคําถามท่ี 6 ปัญหาของการไมส่ามารถเขียนรายงานการเดินทางไปราชการได้ถกูต้องตามระเบียบ ผู้ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.280303 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.04 

ข้อคําถามท่ี 7 ปัญหาของการไมส่ามารถจดัทําเอกสารการเบิกจ่ายเพ่ือล้างหนีเ้งินยืมทดรองราชการได้ทนั

ตามกรอบเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.068182  คา่

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.27 

ข้อคําถามท่ี 8 ปัญหาท่ีไมท่ราบขัน้ตอนการปฏิบติังาน/ไมมี่คูมื่อท่ีใช้ศกึษาอ้างอิง ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น

ใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4 คา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.07 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาความคิดเห็นของการจดัทําเอกสารการเบิกจ่าย มีดงันี ้

 ข้อ 1 ไม่ขออนุมติัเดินทางไปราชการก่อนการเดินทาง ทําให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้หลงัจาก

กลบัมาปฏิบติัราชการได้ จะพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าการไม่จัดทําใบขออนุมติัเดินทางไปราชการเป็น

ปัญหาในการจดัทําเอกสารเบิกจ่ายมากท่ีสุด เพราะทําให้กลบัมาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ได้ทนัที 

ต้องดําเนินการจดัทําเอกสารย้อนหลงั ในปัจจุบนัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ได้นําระบบการบริหารทรัพย์กรองค์กร 

(ERP) เข้ามาใช้ในระบบการเงิน บญัชี และพสัด ุทําให้ไมส่ามารถจดัทําเอกสารการเบิกจ่ายย้อนหลงัได้ทกุประเภท  
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 ข้อ 2 แบบฟอร์มการขออนุมติัเดินทางไปราชการมีรายละเอียดมาก ทําให้กรอกไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทท่ี 3 เงินงบประมาณแผ่นดิน 

แบบฟอร์มการขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางมาจากกระทรวงการคลงั   และประเภทท่ี 2 และเงินนอกงบประมาณ (เงิน

รายได้)  แบบฟอร์มการเบิกคา่ใช้จ่ายจากกองคลงั บางเขน ซึง่มีรายละเอียดตามสาระสําคญัท่ีต้องรายงาน  

 ข้อ 3 ไม่สามารถคํานวณอตัราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามสิทธิ ทําให้ไม่สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายใน

การเดินทางได้ถูกต้อง และต้องขออนุมติัเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายภายหลงั เน่ืองจากบุคลากรท่ีต้องการเดินทางไป

ราชการ ก่อนการจดัทําบนัทกึขออนมุติัเดินทาง หากผู้ใดไมท่ราบสิทธิและอตัราการเบิกจ่ายก็จะสอบถามมายงัหน่วย

การเงิน งานคลงัและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ  การวางแผนค่าใช้จ่ายท่ีผิดพลาดอยู่เสมอ ๆ จะอยู่ท่ีค่าตอบแทน

พนกังานขบัรถยนต์ หรือคา่เบีย้เลีย้งพนกังานขบัรถยนต์ และคา่นํา้มนัเชือ้เพลิง ซึง่จะต่ํากว่าท่ีได้รับอนุมติั หรือมีการ

ผ่านทางดว่น, ทางพิเศษ แตไ่มไ่ด้ขออนมุติัไว้เบือ้งต้น ทําให้ต้องกลบัมาดําเนินการแก้ไขภายหลงั 

 ข้อ 4  ไม่สามารถรวบรวมใบเสร็จหรือเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้ครบถ้วน ในหมวดค่าท่ีพกั, ค่า

พาหนะ ซึง่ผู้ เดินทางไปราชการท่ีระบกุารใช้สิทธิการเบิกจ่ายตามจ่ายจริงต้องเก็บหลกัฐานการจ่ายไว้ทุกฉบบั เพ่ือนํา

กลบัมาเบิกจ่าย เช่น  

  คา่ท่ีพกัตามจ่ายจริง ผู้ เดินทางไปราชการใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม หรือท่ีพกัพกั

แรมท่ีมีข้อความแสดงว่าได้รับชําระเงินค่าเช่าท่ีพกัเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าท่ีการเงินของโรงแรมหรือท่ีพักแรมลง

ลายมือช่ือ วนั เดือน ปี และจํานวนเงินท่ีได้รับ เพ่ือเป็นหลกัฐานในการขอเบิกคา่เช่าท่ีพกัก็ได้ 

 คา่พาหนะโดยใช้รถยนต์ของทางราชการ ผู้ เดินทาง ใช้บิลนํา้มนัเชือ้เพลิง หรือบิลค่าผ่านทางด่วนเป็น

หลกัฐานการจ่าย 

 ข้อ 5 เบิกคา่ลงทะเบียนไมไ่ด้เพราะไมมี่เอกสารระบคุา่ลงทะเบียนจากผู้จดัอบรม เอกสารประกอบการ

เบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้แก่ ใบเสร็จค่าลงทะเบียน, โครงการท่ีผู้ จัดฝึกอบรมระบุการชําระค่าลงทะเบียนและ

กําหนดการ  หากเป็นการประชุมนานาชาติ ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคําแปลเป็น

ภาษาไทยตามสาระสําคญัคือ  

 1. ช่ือ สถานท่ีอยู่ หรือท่ีทําการของผู้ รับเงิน 

 2. วนั เดือน ปี ท่ีรับเงิน 

 3. รายการแสดงการรับเงินระบวุา่เป็นคา่อะไร 

 4. จํานวนเงินทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร 

 5. ลายมือช่ือของผู้ รับเงิน 

 ข้อ 6 ไม่สามารถเขียนรายงานการเดินทางไปราชการได้ถูกต้องตามระเบียบ เน่ืองจากรายงานการ

เดินทางเม่ือสง่เบิกจ่ายมากยงัหน่วยการเงิน งานคลงัและพสัด ุสํานกังานเลขานกุาร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หาก

พบข้อผิดพลาดก็จะสง่กลบัคืนเพ่ือแก้ไข ข้อผิดพลาดท่ีพบเสมอ ๆ คือการลงช่องการเบิกจ่ายผิด เน่ืองจากแบบฟอร์ม

การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) และประเภทของการเบิกจ่ายไมต่รงกบัการขออนมุติัคา่ใช้จ่าย 
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 ข้อ 7 ไม่สามารถจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายเพ่ือล้างหนีเ้งินยืมทดรองราชการได้ทันตามกรอบเวลา 

เน่ืองจากเงินยืมทดรองราชการมีกําหนดระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม แต่เน่ืองผู้ เดินทางไปราชการไม่จดัทําเอกสาร

เบิกจ่าย หรือเอกสารการเบิกจ่ายผิด ทําให้การสง่ใช้เงินยืมไมท่นัตามกําหนด  หากผู้ เดินทางไปราชการจดัทําเอกสาร

การเบิกจ่ายทนัทีท่ีกลบัมาและมีการแก้ไขในสว่นท่ีผิดพลาดก็จะทําให้ปัญหาการล้างหนีเ้งินยืมทดรองราชการหมดไป 

 ข้อ 8 ไมท่ราบขัน้ตอนการปฏิบติังาน/ไม่มีคู่มือท่ีใช้ศกึษาอ้างอิง ผู้ เดินทางไปราชการมีความต้องการ

คูมื่อการปฏิบติังานมากท่ีสดุ จากแบบสอบถามตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมผลปรากฏว่า บุคลากรมีความต้องการ

ให้มีการจดัทําขัน้ตอนการปฏิบติังาน และคูมื่อพร้อมตวัอย่างประกอบอย่างมาก  

 

สรุป 

 ผลสรุปของการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการอยู่ในระดับมาก  และมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาในการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่าย โดยปัญหาสําคญัท่ีมีความต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือ การจดัทําคู่ปฏิบติังาน เพ่ือให้บคุลากรเข้าใจใน

อตัราและสิทธิการเบิกจ่ายของตนเองอย่างถูกต้อง  ปัญหารองลงมาคือการไม่จัดทําใบขออนุมติัเดินทางไปราชการ

ก่อนการเดินทางไปราชการ ซึง่ในปัจจบุนัมหาวิทยาลยัได้นําระบบ บริหารงานทรัพยากรองค์การ ( ERP) มาใช้กบังาน

การเงิน บญัชี และพสัด ุทําให้ปัญหาการไมจ่ดัทําใบขออนมุติัเดินทางไปราชการหมดไป   

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. จดัอบรมแก่บคุลากรเพ่ือเพ่ิมความรู้ความเข้าใจในระเบียบและอตัราการเบิกจ่าย 

 2. จดัทําคูมื่อการปฏิบติังาน โดยระบขุัน้ตอนและตวัอย่างประกอบ พร้อมแนบระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 3. การเปลี่ยนแปลงกฎ  ระเบียบตา่ง ๆ แจ้งเวียนบคุลากรเพ่ือทราบ ทาง e-office หรือ มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 4. เก็บสถิติข้อผิดพลาดเก่ียวกบัการเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เพ่ือนํามาพฒันา ปรับปรุง แก้ไข  

และประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรทราบ 
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