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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึกษาความรู้ ความเข้ าใจในระเบียบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร
และปั ญ หาการจัด ทํ า เอกสารเบิ ก จ่ า ยค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางไปราชการของบุค ลากร คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ๑) ศึกษาความรู้ ความเข้ าใจใน
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ๒) เพื่อศึกษาปั ญหาการทํ าใบสําคัญคู่จ่าย
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในประเทศ ของบุ ค ลากรในคณะศิ ล ปศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั เป็ นแบบสอบถาม มี 4 ตอน
ด้ านสถิติที่ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีสมุ่ ตัวอย่างโดยกําหนด
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง คํานวณโดยใช้ สตู รทาโร ยามาเน (Taro Yamane)
ผลสรุ ป ของการวิ จัย พบว่า กลุ่มตัวอย่ างมี ค วามรู้ ความเข้ าใจในระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการ
เบิ กจ่ายค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทางไปราชการอยู่ใ นระดับมาก และมี ความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ ปั ญหาในการเบิ กจ่าย
ค่าใช้ จ่าย โดยปั ญหาสําคัญที่มีความต้ องการแก้ ไขอย่างเร่ งด่วนคือ การจัดทําคู่ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ บุคลากรเข้ าใจใน
อัตราและสิทธิการเบิกจ่ายของตนเองอย่างถูกต้ อง ปั ญหารองลงมาคือการไม่จัดทําใบขออนุมตั ิเดินทางไปราชการ
ก่อนการเดินทางไปราชการ ซึง่ ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยได้ นําระบบ บริ หารงานทรัพยากรองค์การ ( ERP) มาใช้ กบั งาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ทําให้ ปัญหาการไม่จดั ทําใบขออนุมตั ิเดินทางไปราชการหมดไป
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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 4section 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
e-mail address: faasnml@ku.ac.th

คํานํา

ความเป็ นมา และความสําคัญของปั ญหา
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 128 ตอนพิเศษ 42 ง หน้ า 1 วันที่ 11 เมษายน 2554 ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความและหลักเกณฑ์
ให้ เหมาะสมการและสอดคล้ องกับประเภทตําแหน่งและระดับของข้ าราชการพลเรื อน ซึง่ เป็ นไปตามการปรับเปลี่ยน
ระบบบริ หารงานบุคคลจากระบบซีเปลี่ยนเป็ นระบบแท่งเงิ นเดือนของ ก.พ. (คณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน)
มีการกําหนดตําแหน่งข้ าราชการในสถาบันอุดมศึกษาใหม่ ซึง่ ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) ได้ เพิ่มเติมข้ อความชื่อตําแหน่งที่มีสิทธิในการเบิกจ่ายเข้ ามาหลายประเภท เช่น
ผู้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ, ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึน้ ไป, ผู้ดํารงตําแหน่ง
ประเภททัว่ ไประดับชํานาญงาน ขึ ้นไป ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ขึ ้นไป เป็ นต้ น เพื่อให้ ครอบคลุม
ถึงสิทธิ การเบิกจ่ายของข้ าราชการที่ ถูกปรั บเปลี่ยนระบบบริ หารงานบุคคลโดยมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ก็ได้
เปลี่ยนแปลงระบบบริ หารงานบุคคลดังกล่าวด้ วยเช่นกัน
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ในการปฏิ บัติ งานหรื อการได้ รับมอบหมายให้ ป ฏิ บัติภ ารกิ จ ต่าง ๆ ของบุคลากรเกี่ ย วกับการเดิน ทางไป
ราชการถือเป็ นภารกิจของการสนับสนุนในด้ านการปฏิบัติราชการ หรื อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ มีโอกาสไป
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ เพื่อนําไปสูป่ ระสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กร ให้ เจริ ญเติบโตไป
อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ดังนันผู
้ ้ เดินทางไปราชการจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจในกฎระเบียบที่แก้ ไขปรับปรุ ง
ให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ในปั จจุบนั เสมอ เพื่อขจัดข้ อผิดพลาดที่จะส่งผลต่อการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย
ทีมผู้วิจยั ตระหนักถึงความสําคัญของการให้ ความรู้ ความเข้ าใจในระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ รวมถึงความสําคัญของกระบวนการเบิกจ่ายเงินค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพราะใบสําคัญคู่จ่าย
ค่าใช้ จ่ายเดินทาง ประกอบด้ วยเอกสารและรายละเอียดหลายอย่าง ต้ องใช้ เวลาและความละเอียดรอบคอบในการ
จัดทําเอกสาร พบว่ามีการตรวจพบข้ อผิดพลาดเกี่ยวกับอัตราการเบิกจ่ายและการจัดทําเอกสารเบิกจ่ายบ่อยครั ง้
ทําให้ เกิดความล่าช้ า ทีมผู้วิจยั จึงสนใจที่จะเลือกศึกษาถึงปั ญหานี ้ เพื่อให้ ทราบปั ญหาที่เกิดขึ ้น และเพื่อเป็ นแนวทาง
ในการนํ าไปแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการการจัดทํ าใบสํ าคัญ คู่จ่ ายค่าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางไปราชการ ให้ มี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้มา
ขอรับบริ การต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้ ความเข้ าใจในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
2. เพื่อศึกษาปั ญหาการทําใบสําคัญคู่จ่ายค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ ของบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

วิธีการศึกษาวิจัย
งานวิจยั ชิ ้นนีเ้ ป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษาคือ บุคลากรตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมา
หรื อเที ย บเท่าของคณะศิ ลปศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ วิท ยาเขตกํ าแพงแสน จํ านวน
149 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถาม ซึง่ แบ่งเป็ น 4 ตอน โดยใช้ แบบสอบถามเพื่อเก็บข้ อมูล
จากกลุ่มเป้าหมาย เครื่ องมือได้ รับการตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงในเชิงโครงสร้ างและเชิงเนื อ้ หารวมถึงความ
ถูกต้ องเชิงภาษาแล้ ว ตอนที่ 1 เป็ นข้ อมูลทัว่ ไปของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็ นการนําระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการมาใช้ สอบถามถูกหรื อผิด ตอนที่ 3 เป็ นการนําปั ญหาในการตรวจเอกสาร
การเบิกจ่ายซึง่ เกิดขึ ้นจริ งมาใช้ ในการตังคํ
้ าถาม ตอนที่ 4 เป็ นข้ อเสนอแนะที่ผ้ ตู อบแบบสอบถามต้ องการเพิ่มเติม

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ที่ได้ คือ
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เพศ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 94 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.2 มากกว่าเพศชาย ซึง่ มีจํานวน 38
คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.8
อายุ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้ อยละ 40.9 รองลงมาอายุระหว่าง 21-30 ปี ร้ อยละ 34.1
อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้ อยละ 15.9 และน้ อยที่สดุ อายุตงแต่
ั ้ 51 ปี ขึ ้นไปร้ อยละ 9.1
ประเภทตําแหน่ง กลุม่ ตัวอย่างเป็ นสายวิชาการ คิดเป็ นร้ อยละ 55.3 และสายสนับสนุน คิดเป็ นร้ อยละ 44.7
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิราชการ กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาปฏิบตั ิราชการ 1-5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 58.3 รองลงมาคือมี
ระยะเวลาปฏิบตั ิราชการ 6-10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 15.9 ระยะเวลาปฏิบตั ิราชการ 11-15 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 9.1 ระยะเวลา
ปฏิบตั ิราชการ 16-20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 8.3 ระยะเวลาปฏิบัติราชการ 21-25 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 5.3 และน้ อยที่สุดคือมี
ระยะเวลาปฏิบตั ิราชการตังแต่
้ 26 ปี ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 3
วุฒิการศึกษา ส่วนใหญ่มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 37.9 รองลงมาคือระดับปริ ญญาเอก
คิดเป็ นร้ อยละ 28.8 ระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้ อยละ 28 และน้ อยที่สดุ คือระดับตํ่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 5.3
ความรู้ ความเข้ าใจ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้ าใจในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ทราบ คิดเป็ นร้ อยละ 82.6 และไม่ทราบ คิดเป็ นร้ อยละ 17.4
ตอนที่ 2 ข้ อมูลความรู้ ความเข้ าใจในระเบียบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยขอให้ ผ้ ูตอบ
แบบสอบถามประเมินความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิและอัตราในการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ประเทศ สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งระดับชํานาญการพิเศษลงมาหรื อเทียบเท่า
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การศึกษาความรู้ ความเข้ าใจระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามสถิติ ดังนี ้
คําถาม
ถูก
ร้ อยละ ผิด ร้ อยละ
1. ผู้ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการต้ องดําเนินการขออนุมตั ิก่อน 130
98.5
2
1.5
เดินทางทุกครัง้ *
2. อัตราค่าเบี ้ยเลี ้ยง 240 บาท/วัน*
96
72.7
36
27.3
3. สถานที่ พัก แรมบริ การอาหารเช้ า ไม่สามารถเบิ กค่าเบี ย้
47
35.6
84
63.6
เลี ้ยงมื ้อเช้ าได้ **
4. สถานที่ จั ด ประชุ ม เลี ย้ งอาหารมื อ้ กลางวัน หรื อ เย็ น ไม่ 102
77.3
29
22.8
สามารถเบิกค่าเบี ้ยเลี ้ยงในมื ้อนัน้ ๆ ได้ *
5. ค่าที่ พัก หมายถึง ค่าใช้ จ่ายในการเช่าห้ องพักในโรงแรม 71
53.8
61
46.2
หรื อที่พกั แรม หรื อบ้ านของผู้เดินทางก็ได้ **
6. กรณี พัก คนเดี ย วเบิ ก จ่ า ยตามจริ ง คนละไม่ เ กิ น 1,500 81
61.4
51
38.6
บาท/วัน*
7. กรณีไปเป็ นหมูค่ ณะให้ พกั สองคนต่อหนึง่ ห้ องและเบิกค่า
85
64.4
47
35.6
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เช่าที่พกั ตามจ่ายจริ งไม่เกินคนละ 850 บาท/วัน*
8. ค่าที่พกั เหมาจ่าย 800 บาท/วัน*
9. การเบิกจ่ายค่าที่พกั ทุกกรณีต้องแสดงหลักฐานการ
จ่ายเงิน**
10. ค่าพาหนะกรณีขอใช้ รถยนต์ของทางราชการหรื อเดินทาง
ด้ วยขนส่งสาธารณะให้ เบิกค่าพาหนะตามจ่ายจริ ง*
11. พาหนะประจําทางได้ แก่ รถไฟ, รถโดยสารประจําทางตาม
กฎหมายว่าด้ วยการขนส่งทางบก, เรื อกลเดินทางประจํา
ทาง, และยานพาหนะอื่นใดที่ให้ บริ การขนส่งแก่บคุ คล
ทัว่ ไปเป็ นประจํา
โดยมีเส้ นทางและอัตราค่าโดยสาร
และค่าระวางที่แน่นอน เช่น รถตู้โดยสารประจําทาง,
รถจักรยานยนต์รับจ้ าง เป็ นต้ น*
12. ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 6 ขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า เดินทางโดย
รถไฟชัน้ 1 ได้ *

96
18

72.7
13.6

36
114

27.3
86.4

124

93.9

8

6.4

113

85.6

19

14.4

94

71.2

38

28.8

คําถาม
ถูก
ร้ อยละ ผิด ร้ อยละ
13. ผู้ขออนุมตั ิเดินทางทุกตําแหน่งสามารถขออนุมตั ิเดินทาง
96
72.7
36
27.3
โดยรถบัสปรับอากาศประเภท 24 และ 32 ที่นงั่ ได้ *
14. พาหนะส่วนตัว กรณีรถยนต์สว่ นบุคคล หรื อ
118
89.4
14
10.6
รถจักรยานยนต์สว่ นบุคคลที่มใิ ช่ของทางราชการ
- อัตราค่าชดเชยของรถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท
- อัตราค่าชดเชยของรถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท*
15. รถยนต์สว่ นบุคคล สามารถเบิกค่าทางด่วนได้ **
43
67.4
89
32.6
16. รถยนต์สว่ นบุคคลที่ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการต้ องเป็ น
63
52.3
69
47.7
ของผู้ขออนุมตั ิเดินทางเท่านัน**
้
* คําถามข้ อที่ตอบถูกและมีความถูกต้ อง ได้ แก่ข้อ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
** คําถามข้ อที่ตอบผิดแต่มีความถูกต้ อง ได้ แก่ข้อ 3, 5, 9, 15, 16
ผลการวิเคราะห์ การศึกษาความรู้ ความเข้ าใจในการเดินทางไปราชการ โดยประเมินความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับสิทธิและอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปไปราชการในประเทศ สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งชํานาญ
การพิเศษลงมาหรื อเทียบเท่า นัน้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ มีคา่ เท่ากับ .7429 ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้ ความเข้ าใจระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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คําถามข้ อที่ 1 ผู้ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการต้ องดําเนินการขออนุมตั ิก่อนเดินทางทุกครัง้ กลุม่ ตัวอย่างตอบถูกร้ อย
ละ 98.5 ตอบผิดร้ อยละ 1.5 ผู้ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการเดินทางไปราชการ ต้ องดําเนินการขออนุมตั ิก่อนออก
เดินทางทุกครัง้
คําถามข้ อที่ 2 อัตราค่าเบี ้ยเลี ้ยง 240 บาท/วัน กลุม่ ตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ 72.7 ตอบผิดร้ อยละ 27 ผู้ดํารง
ตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมาหรื อเทียบเท่า อัตราค่าเบี ้ยเลี ้ยงวันละ 240 บาท ผู้ดํารงตําแหน่งเชี่ยวชาญขึ ้นไป
อัตราค่าเบี ้ยเลี ้ยงวันละ 270 บาท
คําถามข้ อที่ 3 สถานที่พกั แรมบริ การอาหารเช้ า ไม่สามารถเบิกค่าเบี ้ยเลี ้ยงมื ้อเช้ าได้ กลุม่ ตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ
63.6 ตอบผิดร้ อยละ 36.4 โรงแรมหรื อสถานที่พกั แรมบริ การอาหารเช้ า สามารถเบิกค่าเบี ้ยเลี ้ยงได้ ตามปกติ เพราะ
ถือว่าเป็ นบริ การเสริ มของที่พกั แรมนัน้ ๆ
คําถามข้ อที่ 4 สถานที่จดั ประชุมเลี ้ยงอาหารมื ้อกลางวันหรื อเย็นไม่สามารถเบิกค่า
เบี ้ยเลี ้ยงในมื ้อนัน้ ๆ ได้
กลุม่ ตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ 77.3 ตอบผิดร้ อยละ 22.8 คือหากผู้จดั ฝึ กอบรมเลี ้ยงอาหารมื ้อกลางวันหรื อเย็น ให้
นํามาหักออกจากเบี ้ยเลี ้ยง โดยอัตรา 240 บาท/วัน = 3 มื ้อ เลี ้ยงอาหาร 1 มื ้อหักเบี ้ยเลี ้ยง 80 บาท หากเลี ้ยง 2 มื ้อ
หักเบี ้ยเลี ้ยง 160 บาท
คําถามข้ อที่ 5 ค่าที่พกั หมายถึง ค่าใช้ จ่ายในการเช่าห้ องพักในโรงแรม หรื อ ที่พกั แรม หรื อบ้ านของผู้เดินทางก็ได้
กลุม่ ตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ 53.8 ตอบผิดร้ อยละ 46.2 ในระเบียบนี ้ “ค่าเช่าที่พกั หมายความว่า ค่าใช้ จ่ายในการ
เช่าห้ องพักในโรงแรมหรื อที่พกั แรม แต่ไม่รวมถึงบ้ านพักของผู้เดินทาง
คําถามข้ อที่ 6 กรณีพกั คนเดียวเบิกจ่ายตามจริ ง คนละไม่เกิน 1,500 บาท/วัน กลุม่ ตัวอย่างตอบถูก ร้ อยละ 61.4
ตอบผิดร้ อยละ 38.6 โดยกรณีผ้ เู ดินทางไปราชการในประเทศตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมาหรื อเทียบเท่า สิทธิใน
การเบิกจ่ายค่าที่พกั คนเดียวตามจ่ายจริ ง (มีหลักฐานการจ่ายตามจ่ายจริ ง) ไม่เกินวันละ 1,500 บาท
คําถามข้ อที่ 7 กรณีไปเป็ นหมูค่ ณะให้ พกั สองคนต่อหนึง่ ห้ องและเบิกค่าเช่าที่พกั ตามจ่ายจริ งไม่เกินคนละ 850 บาท/
วัน โดยกรณีผ้ เู ดินทางไปราชการในประเทศตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมาหรื อเทียบเท่า สิทธิ
ในการเบิกจ่ายค่าที่พกั ในการเดินทางไปเป็ นหมูค่ ณะ ให้ พกั รวมกัน 2 คนขึ ้นไปต่อ 1 ห้ อง และเบิกค่าเช่าที่พกั ได้ เท่าที่
จ่ายจริ งไม่เกินอัตราค่าที่พกั ห้ องคู่ ไม่เกิน 850 บาท ต่อคืน เว้ นแต่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรื อมีเหตุจําเป็ นที่ไม่อาจ
พักรวมกับผู้อื่นได้ ให้ เบิกเท่าที่จ่ายจริ งไม่เกินอัตราห้ องพักคนเดียว อัตราไม่เกิน 1,500 บาท (โดยมีหลักฐานการจ่าย
ตามจ่ายจริ ง ตอบถูกร้ อยละ 64.4 ตอบผิดร้ อยละ 35.6
คําถามข้ อที่ 8 ค่าที่พกั เหมาจ่าย 800 บาทต่อวัน กลุม่ ตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ 72.7 ตอบผิดร้ อยละ 27.3 โดยค่าที่พกั
เหมาจ่ายผู้ดํารงตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมาหรื อเทียบเท่า เบิกในลักษณะเหมาจ่ายได้ ไม่เกิน 800 บาทต่อคืน
และผู้ดํารงตําแหน่งเชี่ยวชาญขึ ้นไป เบิกในลักษณะเหมาจ่ายได้ ไม่เกิน 1,200 บาทต่อคืน
คําถามข้ อที่ 9 การเบิกจ่ายค่าที่พกั ทุกกรณีต้องแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน กลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ 13.6 ตอบ
ผิดร้ อยละ 86.4 การเบิกจ่ายค่าพักตามจ่ายจริ ง ต้ องแสดงหลักฐานการจ่ายทุกรายการ ในกรณีเบิกจ่ายค่าที่เหมา
จ่ายไม่ต้องแสดงหลักฐานใด ๆ
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คําถามข้ อที่ 10 ค่าพาหนะกรณีขอใช้ รถยนต์ของทางราชการหรื อเดินทางด้ วยขนส่งสาธารณะให้ เบิกค่าพาหนะตาม
จ่ายจริ ง กลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ 93.9 ตอบผิดร้ อยละ 6.1 การเดินทางไปราชการด้ วยพาหนะทางราชการหรื อ
ขนส่งสาธารณ ให้ เบิกจ่ายตามอัตราที่จ่ายจริ งเท่านัน้
คําถามข้ อที่ 11 พาหนะประจําทางได้ แก่ รถไฟ, รถโดยสารประจําทางตามกฎหมายว่าด้ วยการขนส่งทางบก, เรื อกล
เดินประจําทาง, และยานพาหนะอื่นใดที่ให้ บริ การขนส่งแก่บคุ คลทัว่ ไปเป็ นประจําโดยมีเส้ นทางและอัตราค่าโดยสาร
และค่าระวางที่แน่นอน เช่น รถตู้โดยสารประจําทาง, รถจักรยานยนต์รับจ้ าง เป็ นต้ น กลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ
85.6 ตอบผิดร้ อยละ 14.4 (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชก พ.ศ.2550 ข้ อ
4 “ยานพาหนะประจําทาง”)
คําถามข้ อที่ 12 ผู้ดํารงตําแหน่งระดับ 6 ขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า เดินทางโดยรถไฟชัน้ 1 ได้ กลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ
71.2 ตอบผิดร้ อยละ 28.8 “การเดินทางโดยรถไฟ ให้ เบิกจ่าพาหนะเดินทางได้ เท่าที่จ่ายจริ ง สําหรับการเดินทางโดย
รถด่วนหรื อรถด่วนพิเศษ ช้ นที่ 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้ เบิกได้ เฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งประเภททัว่ ไประดับ
ชํานาญงาน ขึ ้นไป ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการ ขึ ้นไป ตําแหน่งประเภทอํานวยการ ตําแหน่งประเภท
บริ หาร หรื อตําแหน่งระดับ 6 ขึ ้นไป หรื อตําแหน่งที่เทียบเท่า หรื อข้ าราชการตุลาการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ 1 ขึ ้นไป หรื อ
ข้ าราชการอัยการซึง่ รับเงินเดือนชัน้ 2 ขึ ้นไป หรื อข้ าราชการทหารซึง่ มียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ ้นไป หรื อ
ข้ าราชการตํารวจซึง่ มียศพันตํารวจโท ขึ ้นไป”
คําถามข้ อที่ 13 ผู้ขออนุมตั ิเดินทางทุกตําแหน่งสามารถขออนุมตั ิเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ประเภท 24 และ 32
ที่นงั่ ได้ กลุม่ ตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ 72.7 ตอบผิดร้ อยละ 27.3 ผู้ขอเดินทางไปราชการทุกตําแหน่งขออนุมตั ิเดินทาง
โดยรถบัสปรับอากาศ ประเภท 24 หรื อ 32 ที่นงั่ ได้ ทกุ คน
คําถามข้ อที่ 14 พาหนะส่วนตัว กรณีรถยนต์สว่ นบุคคล หรื อรถจักรยานยนต์สว่ นบุคคลที่มิใช่ของทางราชการ
อัตราค่าชดเชยของรถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท
- อัตราค่าชดเชยของรถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท
กลุม่ ตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ 89.4 ตอบผิดร้ อยละ 10.6 ผู้ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการใช้ พาหนะส่วนบุคคลเพื่อ
เดินทาง เบิกจ่ายค่าชดเชยยานพาหนะได้ ตามรายการข้ างต้ น
คําถามข้ อที่ 15 รถยนต์ส่วนบุคคล สามารถเบิกค่าทางด่วนได้ กลุ่มตัวอย่างตอบถูกร้ อยละ 32.6 ตอบผิดร้ อยละ
67.4 ผู้ขอเดินทางไปราชการโดยรถยนต์ของทางราชการ เบิกค่าผ่านทางด่วนหรื อทางพิเศษได้ ยกเว้ นรถยนต์สว่ น
บุคคลไม่สามารถเบิกได้
คําถามข้ อที่ 16 รถยนต์สว่ นบุคคลที่ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการต้ องเป็ นของผู้ขออนุมตั ิเดินทางเท่านัน้ กลุม่ ตัวอย่าง
ตอบถูก 52.3 ตอบผิด 47.7 ผู้ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการโดย “พาหนะส่วนตัว” หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรื อ
รถจักรยานยนต์ ส่วนบุค คล ซึ่งมิ ใช่ของทางราชการ ทัง้ นี ้ ไม่ว่าจะเป็ นกรรมสิทธิ์ ข องผู้เดิน ทางไปราชการหรื อไม่
(ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 ข้ อ 4)
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ตอนที่ 3 ข้ อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ ของบุคลากรตําแหน่งชํานาญการพิเศษลงมาหรื อเทียบเท่า
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั ญหาการจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยสามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อระดับปั ญหาดังนี ้
ปั ญหาการจัดทําเอกสารการเบิกจ่ าย
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง

1. ไม่ขออนุมัติเดินทางไปราชการก่อน
การเดินทาง ทําให้ ไม่สามารถเบิกจ่าย
ค่ า ใช้ จ่ า ยได้ หลัง จากกลับ มาปฏิ บั ติ
ราชการได้
2. แบบฟอร์ มการขออนุมัติเดิน ทางไป
ราชการมีรายละเอียดมาก ทําให้ กรอก
ไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง
ปั ญหาการจัดทําเอกสารการเบิกจ่ าย
ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง

3. ไม่สามารถคํานวณอัตราการเบิกจ่าย
ค่ า ใช้ จ่ า ยตามสิ ท ธิ ทํ า ให้ ไ ม่ ส ามารถ
วางแผนค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางได้
ถูกต้ อง และต้ องขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลง
ค่าใช้ จ่ายภายหลัง
4. ไม่ ส ามารถรวมรวบใบเสร็ จหรื อ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้ ครบถ้ วน
ในหมวดค่าที่พกั , ค่าพาหนะ
5. เบิ ก ค่า ลงทะเบี ย นไม่ไ ด้ เ พราะไม่ มี
เอกสารระบุ ค่ า ลงทะเบี ย นจากผู้ จั ด
อบรม
6. ไม่สามารถเขียนรายงานการเดินทาง
ไปราชการได้ ถกู ต้ องตามระเบียบ
7. ไม่สามารถจัดทําเอกสารการเบิกจ่าย
เพื่อล้ างหนี ้เงินยืมทดรองราชการได้ ทนั
ตามกรอบเวลา
8. ไม่ทราบขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน/ไม่มี

ระดับ
ความพึง
พอใจ

5

4

3

2

1

30.30
(40)

18.90
(25)

28.00
(37)

14.40
(19)

8.30
(11)

3.484848 1.28

ปาน
กลาง

10.60
(14)

25.00
(33)

41.70
(55)

9.80
(13)

12.90 3.106061 1.13
(17)

ปาน
กลาง

x

SD

ระดับ
ความพึง
พอใจ

5

4

3

2

1

19.70
(26)

31.80
(42)

39.40
(52)

5.30
(7)

3.80
(5)

3.583333 0.99

ปาน
กลาง

15.20
(20)

20.50
(27)

40.20
(53)

17.40
(23)

6.80
(9)

3.19697

1.11

ปาน
กลาง

15.20
(20)

17.40
(23)

37.10
(49)

18.20
(24)

12.1
(16)

3.05303

1.21

ปาน
กลาง

12.1
(16)
14.40
(19)

28.00
(37)
23.50
(31)

42.4
(56)

6.80
(9)
16.7
(22)

3.280303 1.04

33.3
(44)

10.60
(14)
12.10
(16)

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

43.90

22.70

25.00

6.10

2.30
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คูม่ ือที่ใช้ ศกึ ษาอ้ างอิง

(58)

(30)

(33)

(8)

(3)

ข้ อคําถามที่ 1 ปั ญหาของการไม่ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการก่อนการเดินทาง ทําให้ ไม่สามารถเบิกจ่าย
ค่าใช้ จ่ายได้ หลังจากกลับมาปฏิบตั ิราชการได้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.484848 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.28
ข้ อคําถามที่ 2 ปั ญหาของแบบฟอร์ มการขออนุมตั ิเดินทางไปราชการมีรายละเอียดมาก ทําให้ กรอกไม่
ครบถ้ วนถูกต้ อง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.106061 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13
ข้ อคําถามที่ 3 ปั ญหาที่ไม่สามารถคํานวณอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายตามสิทธิ ทําให้ ไม่สามารถวางแผน
ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางได้ ถกู ต้ อง และต้ องขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงค่าใช้ จ่ายภายหลัง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.583333
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99
ข้ อคําถามที่ 4 ปั ญหาที่ไม่สามารถรวมรวบใบเสร็ จหรื อเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้ ครบถ้ วน ในหมวด
ค่าที่พกั , ค่าพาหนะ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19697 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11
ข้ อคําถามที่ 5 ปั ญหาของการเบิกค่าลงทะเบียนไม่ได้ เพราะไม่มีเอกสารระบุคา่ ลงทะเบียนจากผู้จดั อบรม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05303 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.21
ข้ อคําถามที่ 6 ปั ญหาของการไม่สามารถเขียนรายงานการเดินทางไปราชการได้ ถกู ต้ องตามระเบียบ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.280303 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04
ข้ อคําถามที่ 7 ปั ญหาของการไม่สามารถจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายเพื่อล้ างหนี ้เงินยืมทดรองราชการได้ ทนั
ตามกรอบเวลา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.068182 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.27
ข้ อคําถามที่ 8 ปั ญหาที่ไม่ทราบขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน/ไม่มีคมู่ ือที่ใช้ ศกึ ษาอ้ างอิง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07
ผลการวิเคราะห์ปัญหาความคิดเห็นของการจัดทําเอกสารการเบิกจ่าย มีดงั นี ้
ข้ อ 1 ไม่ขออนุมตั ิเดินทางไปราชการก่อนการเดินทาง ทําให้ ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายได้ หลังจาก
กลับมาปฏิบตั ิราชการได้ จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการไม่จัดทําใบขออนุมตั ิเดินทางไปราชการเป็ น
ปั ญหาในการจัดทําเอกสารเบิกจ่ายมากที่สุด เพราะทําให้ กลับมาเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ได้ ทนั ที
ต้ องดําเนินการจัดทําเอกสารย้ อนหลัง ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ นําระบบการบริ หารทรัพย์กรองค์กร
(ERP) เข้ ามาใช้ ในระบบการเงิน บัญชี และพัสดุ ทําให้ ไม่สามารถจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายย้ อนหลังได้ ทกุ ประเภท
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ข้ อ 2 แบบฟอร์ มการขออนุมตั ิเดินทางไปราชการมีรายละเอียดมาก ทําให้ กรอกไม่ครบถ้ วนถูกต้ อง
การเบิ กจ่ายค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการแบ่งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ประเภทที่ 3 เงิ นงบประมาณแผ่นดิน
แบบฟอร์ มการขอเบิกค่าใช้ จ่ายเดินทางมาจากกระทรวงการคลัง และประเภทที่ 2 และเงินนอกงบประมาณ (เงิน
รายได้ ) แบบฟอร์ มการเบิกค่าใช้ จ่ายจากกองคลัง บางเขน ซึง่ มีรายละเอียดตามสาระสําคัญที่ต้องรายงาน
ข้ อ 3 ไม่สามารถคํานวณอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายตามสิทธิ ทําให้ ไม่สามารถวางแผนค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทางได้ ถูกต้ อง และต้ องขออนุมตั ิเปลี่ยนแปลงค่าใช้ จ่ายภายหลัง เนื่องจากบุคลากรที่ ต้องการเดินทางไป
ราชการ ก่อนการจัดทําบันทึกขออนุมตั ิเดินทาง หากผู้ใดไม่ทราบสิทธิและอัตราการเบิกจ่ายก็จะสอบถามมายังหน่วย
การเงิน งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ การวางแผนค่าใช้ จ่ายที่ผิดพลาดอยู่เสมอ ๆ จะอยู่ที่ค่าตอบแทน
พนักงานขับรถยนต์ หรื อค่าเบี ้ยเลี ้ยงพนักงานขับรถยนต์ และค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง ซึง่ จะตํ่ากว่าที่ได้ รับอนุมตั ิ หรื อมีการ
ผ่านทางด่วน, ทางพิเศษ แต่ไม่ได้ ขออนุมตั ิไว้ เบื ้องต้ น ทําให้ ต้องกลับมาดําเนินการแก้ ไขภายหลัง
ข้ อ 4 ไม่สามารถรวบรวมใบเสร็ จหรื อเอกสารประกอบการเบิกจ่ายได้ ครบถ้ วน ในหมวดค่าที่พกั , ค่า
พาหนะ ซึง่ ผู้เดินทางไปราชการที่ระบุการใช้ สิทธิการเบิกจ่ายตามจ่ายจริ งต้ องเก็บหลักฐานการจ่ายไว้ ทุกฉบับ เพื่อนํา
กลับมาเบิกจ่าย เช่น
ค่าที่พกั ตามจ่ายจริ ง ผู้เดินทางไปราชการใช้ ใบเสร็ จรับเงินหรื อใบแจ้ งรายการของโรงแรม หรื อที่พกั พัก
แรมที่มีข้อความแสดงว่าได้ รับชําระเงินค่าเช่าที่พกั เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยเจ้ าหน้ าที่การเงินของโรงแรมหรื อที่พักแรมลง
ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี และจํานวนเงินที่ได้ รับ เพื่อเป็ นหลักฐานในการขอเบิกค่าเช่าที่พกั ก็ได้
ค่าพาหนะโดยใช้ รถยนต์ของทางราชการ ผู้เดินทาง ใช้ บิลนํ ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อบิลค่าผ่านทางด่วนเป็ น
หลักฐานการจ่าย
ข้ อ 5 เบิกค่าลงทะเบียนไม่ได้ เพราะไม่มีเอกสารระบุคา่ ลงทะเบียนจากผู้จดั อบรม เอกสารประกอบการ
เบิ ก จ่ ายค่าลงทะเบี ย นได้ แ ก่ ใบเสร็ จ ค่าลงทะเบี ย น, โครงการที่ ผ้ ูจัด ฝึ กอบรมระบุก ารชํ าระค่าลงทะเบี ย นและ
กําหนดการ หากเป็ นการประชุมนานาชาติ ใบเสร็ จรั บเงินค่าลงทะเบี ยนเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ มีคําแปลเป็ น
ภาษาไทยตามสาระสําคัญคือ
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทําการของผู้รับเงิน
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
4. จํานวนเงินทังตั
้ วเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ข้ อ 6 ไม่สามารถเขียนรายงานการเดินทางไปราชการได้ ถูกต้ องตามระเบียบ เนื่องจากรายงานการ
เดินทางเมื่อส่งเบิกจ่ายมากยังหน่วยการเงิน งานคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง หาก
พบข้ อผิดพลาดก็จะส่งกลับคืนเพื่อแก้ ไข ข้ อผิดพลาดที่พบเสมอ ๆ คือการลงช่องการเบิกจ่ายผิด เนื่องจากแบบฟอร์ ม
การเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้ ) และประเภทของการเบิกจ่ายไม่ตรงกับการขออนุมตั ิคา่ ใช้ จ่าย
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ข้ อ 7 ไม่สามารถจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายเพื่อล้ างหนีเ้ งินยื มทดรองราชการได้ ทันตามกรอบเวลา
เนื่องจากเงินยืมทดรองราชการมีกําหนดระยะเวลาในการส่งใช้ เงินยืม แต่เนื่องผู้เดินทางไปราชการไม่จดั ทําเอกสาร
เบิกจ่าย หรื อเอกสารการเบิกจ่ายผิด ทําให้ การส่งใช้ เงินยืมไม่ทนั ตามกําหนด หากผู้เดินทางไปราชการจัดทําเอกสาร
การเบิกจ่ายทันทีที่กลับมาและมีการแก้ ไขในส่วนที่ผิดพลาดก็จะทําให้ ปัญหาการล้ างหนี ้เงินยืมทดรองราชการหมดไป
ข้ อ 8 ไม่ทราบขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน/ไม่มีค่มู ือที่ใช้ ศกึ ษาอ้ างอิง ผู้เดินทางไปราชการมีความต้ องการ
คูม่ ือการปฏิบตั ิงานมากที่สดุ จากแบบสอบถามตอนที่ 4 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมผลปรากฏว่า บุคลากรมีความต้ องการ
ให้ มีการจัดทําขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน และคูม่ ือพร้ อมตัวอย่างประกอบอย่างมาก

สรุ ป
ผลสรุ ป ของการวิ จัย พบว่า กลุ่มตัวอย่ างมี ค วามรู้ ความเข้ าใจในระเบี ย บกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการ
เบิ กจ่ายค่าใช้ จ่ายในการเดิ นทางไปราชการอยู่ใ นระดับมาก และมี ความคิ ดเห็นเกี่ ยวกับ ปั ญหาในการเบิ กจ่าย
ค่าใช้ จ่าย โดยปั ญหาสําคัญที่มีความต้ องการแก้ ไขอย่างเร่ งด่วนคือ การจัดทําคู่ปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ บุคลากรเข้ าใจใน
อัตราและสิทธิการเบิกจ่ายของตนเองอย่างถูกต้ อง ปั ญหารองลงมาคือการไม่จัดทําใบขออนุมตั ิเดินทางไปราชการ
ก่อนการเดินทางไปราชการ ซึง่ ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยได้ นําระบบ บริ หารงานทรัพยากรองค์การ ( ERP) มาใช้ กบั งาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ทําให้ ปัญหาการไม่จดั ทําใบขออนุมตั ิเดินทางไปราชการหมดไป

ข้ อเสนอแนะ
1. จัดอบรมแก่บคุ ลากรเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้ าใจในระเบียบและอัตราการเบิกจ่าย
2. จัดทําคูม่ ือการปฏิบตั ิงาน โดยระบุขนตอนและตั
ั้
วอย่างประกอบ พร้ อมแนบระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
3. การเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบต่าง ๆ แจ้ งเวียนบุคลากรเพื่อทราบ ทาง e-office หรื อ มีการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
4. เก็บสถิติข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุ ง แก้ ไข
และประชาสัมพันธ์ให้ บคุ ลากรทราบ
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