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ค าน า 
 

 งานเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏธนบุรี ฉบับนี้ จัดท าขึ้น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการเงินภายในคณะฯ รวมถึงบุคลากรทุกท่าน      
ได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติในการเบิกค่าจ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา และเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นสื่อช่วย
ในการเรียนรู้และอ้างอิงการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานใหม่ในองค์กรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินภายใน
คณะฯ และผู้สนใจทั่วไป และช่วยในการปรับปรุงพัฒนางานด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งผลที่
ได้รับจะช่วยให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ได้และสิ่งส าคัญที่สุดคือสามารถท าให้การ
ด าเนินงานบรรลุตาม พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 ท้ายนี้ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับนี้คงเป็นประโยชน์แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และบุคลากรผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายหรือบุคคลที่สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี 
 

อิสรีย์   ขันทอง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

1 กันยายน 2563 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนานั้น หากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ในระเบียบของทางราชการก็จะท าให้เกิดข้อบกพร่องต่างๆ เกิดขึ้น ท าให้การเบิกจ่ายเงินไม่
เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ มติ ประกาศ และข้อบังคับที่ทางราชการก าหนดไว้ ดังนั้นการตรวจสอบ
การเบิกจ่ายจึงเป็น วิธีหนึ่งที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน  
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา จึงจ าเป็นที่จะศึกษา ปัญหาและแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงิน เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านการเงิน การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
สัมมนา มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ละเอียด ต้องใช้ความรอบคอบและต้องอยู่ในกรอบของการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามเวลาที่ก าหนด ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับการปฏิบัติงานด้านการเงินของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่ง มีกฎ ระเบียบ และข้อก าหนด ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ประกอบกับ ต้อง
อาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และถูกต้อง ที่ส าคัญ 
ขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความซับซ้อนและ ต้องมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน   
 จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าว ผู้เขียนจึงมีความสนใจเขียน คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่ อง 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน แทนกันได้ 
 2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับท่ี ก าหนด 
 4) เพ่ือใช้เป็นคู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 
          5) เพ่ือให้ผู้จัดฝึกอบรม  สัมมนา ทราบถึงหลักเกณฑ์และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน แทนกันได้ 
 2) การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3) การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับท่ี ก าหนด 
 4) เป็นคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบุคลากรทุกท่าน เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติในการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา 
 
ขอบเขตของคู่มือ 
 คู่มือฉบับนี้ได้รวบรวมขั้นตอนจากการวิเคราะห์ ตรวจสอบการขออนุมัติโครงการฝึกอบรม 
สัมมนา ตลอดจนตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาไปราชการ 
ซึ่งใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รวมถึงผู้ด าเนินโครงการมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินโครงการ และการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานด้านการเงินต้องมี
ความครอบคลุม ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ตรวจสอบ เป็นประจ าทุกครั้งที่มีการด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายและการ
ฝึกอบรม สัมมนา  
     
ค าจ ากัดความเบื้องต้น 
“ส่วนราชการ” หมายถึง ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอ่ืนที่มี
ฐานะเป็น หรือเทียบเท่ากระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งไม่มีฐานะ เป็นกรมแต่มี
หน้าที่ส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี  
“บุคลากรของรัฐ” หมายถึง ข้าราชการทุกประเภท รวมทั้งพนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคลากรของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้ และให้หมายความ
ร ว มถึ ง บุ ค ค ล อ่ื นที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง า นแ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ก ษ า ค ว า ม ปล อด ภั ย ด้ ว ย 
 “การฝึกอบรม” หมายถึง การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน ที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ  
“การฝกอบรมประเภท ก” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเข้ารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปน บุคลากร
ของรัฐ ซึ่งเปนข้าราชการต าแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข้าราชการต าแหนง ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการต าแหนงประเภทอ านวยการระดับสูง ข้าราชการต าแหน
งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือต าแหนงที่เทียบเทา  
“การฝกอบรมประเภท ข” หมายความวา การฝกอบรมที่ผูเข้ารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเปน บุคลากร
ของรัฐ ซึ่งเปนข้าราชการต าแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส 
ข้าราชการต าแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ 
ข้าราชการต าแหนงประเภทอ านวยการระดับต้นหรือต าแหนงที่เทียบเทา 
“การฝึกอบรมบุคคลภายนอก” หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่ง มิใช่บุคลากรของ
รัฐ  
“ผู้เข้ารับการฝึกอบรม” หมายถึง บุคลากรของรัฐหรือบุคคลซึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ ที่เข้ารับการฝึกอบรม
ตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม 
“การดูงาน” หมายความวา การเพ่ิมพูนความรู หรือประสบการณด้วยการสังเกตการณ ซึ่งก าหนดไวใน
โครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรม หรือก าหนดไวในแผนการจัดการประชุม ระหวางประเทศ ให มีการดู
งาน กอน ระหวาง หรือหลังการฝกอบรมหรือการประชุมระหวางประเทศ และหมายความรวมถึงโครงการ
หรือหลักสูตรการฝกอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หนวยงาน ของรัฐจัดขึ้น 
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บทที่ 2 
โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรีต่อเนื่อง รวม 3 หลักสูตร 9 สาขาวิชา ดังนี้  
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประกอบด้วย 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า 
 นอกจากนี้คณะยังมีหน้าที่ในการติดตาม ประสาน ประเมินผล ก าหนดและพัฒนาหลักสูตร      
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป                            
มีกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอนของนักศึกษาและคณาจารย์ในคณะให้เป็นไปตามหลักสูตรที่
ก าหนดไว้และควบคุม ดูแลบุคลากร นักศึกษา ในคณะให้เป็นไปตามระเบียบ กฎ ข้อบังคับของมหา
วิทยาลัยเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมหาวิทยาลัย 
 ในส่วนของงานสนับสนุนด้านการเรียน การก าหนดให้มีส านักงานคณบดีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
ซึ่งแบ่งงานภายในออกเป็น 2 งาน ดังนี้ 
 1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ  
  1.1 ด าเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ  สารบรรณ งานบริการและงานเลขานุการ  
     1.2 ด าเนินการงานบริหารงานบุคคล 
     1.3 ด าเนินการเกี่ยวกับงานการประชุม 
     1.4 ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ  
     1.5 ด าเนินการงานเกี่ยวกับนโยบายและแผนคณะ เช่น การจัดท าแผนกลยุทธ์   
แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ แผนอัตราก าลัง และแผนบริหารความเสี่ยงของคณะ ก ากับดู แล และ
ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือชี้วัดความส าเร็จของแผนแต่ละแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมายและนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย 
     1.6 ด าเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์คณะ เช่น จัดท าเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 
     1.7 ด าเนินการงานประกันคุณภาพคณะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประกัน
คุณภาพคณะ เช่น จัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับคณะเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้ประกอบส าหรับการประเมินคุณภาพภายใน และ
ภายนอก 
     1.8 ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจง และแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
     1.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 2. งานบริการวิชาการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ  
  2.1 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ งานวิจัย งานวารสารวิชาการคณะและงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  2.2 ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริการชุมชนและงานหลักสูตร 
     2.3 ด าเนินการเกี่ยวกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
     2.4 ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการระบบงานของคณะให้
ทันสมัย 
  2.5 ด าเนินงานให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ดิจิตอลมัลติมีเดีย แก่คณาจารย์ และนิสิต 
นักศึกษา 
     2.6 ด าเนินการเกี่ยวกับงานห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ 
    2.7 ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษา 
   2.8 ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
  2.9 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 3. งานโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์  รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
  3.1 ปฏิบัติงานด้านการผลิตบัณฑิต การจัดการหลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาทางด้าน
วิชาการ 
  3.2 ปฏิบัติงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  3.3 ให้บริการคณาจารย์ นักศึกษาด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือการจัดการด้านวิชาการ 
  3.4 ให้บริการ ติดต่อประสานงาน ด าเนินการให้งานวิจัยและงานบริการทางวิชาการแก่
ชุมชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3.5 ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ดูแลควบคุมห้องปฏิบัติการ ให้พร้อม
ใช้งาน 
  3.6 ให้บริการด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดูแลปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และพัฒนา Website 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้บริหารสูงสุด คือ คณบดี เป็นผู้ก าหนดนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติงาน มีการแต่งตั้งผู้บริหาร ระดับต่าง ๆ เพ่ือก ากับ ดูแล และน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาบุคลากร รองคณบดีฝ่าย
นโยบายและแผน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดี โครงสร้างการบริหารองค์กรของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ดังนี้ 
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 ภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร (Organization chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 โครงสร้างการแบ่งสายการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รองคณบดฝี่ายบริหาร
และกิจการนักศึกษา 

เลขานุการคณะ 
 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมการ
วิจัยและพัฒนาบุคลากร 

 

รองคณบดีฝ่ายนโยบาย
และแผน 

 

ประธานหลกัสูตร
สาขาวิชา 

คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ 

หัวหน้าส านักงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริการวิชาการ 

1. นางสาววันดี ศรีส าอางค ์
2. นางสาวอิสรีย์ ขันทอง 

3. นายจักรพงศ์ วงษ์สาริกิจ 

1. นางสาวศรุดา มลูสวสัดิ์  
2. นางสาวสวีนา ศรีแสง 
3. นางสาวปราณี แซเ่จ็ง 
4. นางสาววรณวสิา สุกปลั่ง 
5. นายภีมพัฒน์ พลอยวิลยั  
6. นายศักดิ์ดาวุฒิ บุญตั้ว 
7. นางวราภรณ์ เหมวิเชียร 
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ภาพที่ 3 โครงการสร้างการปฏิบัติงาน (Activity chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงาน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน 

น.ส.วันดี  ศรีส าอางค์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     
    1.งานธุรการและงานสารบรรณ 
    2. งานการประชุม 

    3. งานประชาสัมพันธ์ 

    4. งานให้ค าปรึกษา 

     5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานบริการวิชาการ 

น.ส.ศรุดา   มูลสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษา     
    1. งานหลักสูตร 
    2. งานวิชาการความร่วมมือกบัส านักส่งเสรมิ
วิชาการและงานทะเบียน 
    3. งาน มคอ. 
    4. งานอาจารย์พิเศษ 
    5. งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
    6. งานห้องสมุด 
    7. งานให้ค าปรึกษา 
    8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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น.ส. อิสรีย์  ขันทอง นักวิชาการเงินและบัญชี         
     1. งานการเงินและบัญช ี

     2. งานนโยบายและแผน 

     3. งานให้ค าปรึกษา 

     4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

น.ส.สวนีา   ศรีแสง  นักวิชาการศึกษา     
    1. งานการประชุม 
    2. งานพัสดุ 
    3. งานห้องปฏิบัติการ 
    4. งานให้ค าปรึกษา 

    5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
  
 

นายนายจักรพงศ์ วงษ์สาริกิจ นกัวิชาการพัสดุ 
     1. งานพัสดุ 
     2. งานให้ค าปรึกษา 

     3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

น.ส. ปราณี   แซ่เจ็ง  นักวิชาการศึกษา     
    1. งานวิจัย 
    2. งานกิจการนักศึกษา 
    3. งานห้องปฏิบัติการ 
    4. งานให้ค าปรึกษา 

    5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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น.ส. วรรณวิสาข์  สุกปลั่ง นักวชิาการคอมพิวเตอร์    
    1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
    2. งานเทคโนโลยสีารสนเทศและเว็บไซต์ของคณะ 
    3. งานโสตทัศนูปกรณ ์
    5. งานออกแบบ 
    6. งานห้องปฏิบัติการ 
    7. งานให้ค าปรึกษา 

    8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
  
 
นายภีมพัฒน์   พลอยวิลัย นักวชิาการศึกษา   
    1. งานบริการวิชาการชุมชน 
    2. งานกิจการนักศึกษา 
    3. งานห้องปฏิบัติการ 
    4. งานให้ค าปรึกษา 

    5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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นายศักด์ิดาวุฒิ บุญต้ัว นักวิชาการศึกษา   
    1. งานห้องปฏิบัติการ 
    2. งานให้ค าปรึกษา 

    3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
  
 
นางวราภรณ์   เหมวิเชียร พนักงานห้องปฏิบัติการ   
    1. งานประชาสัมพันธ์ 
    2. งานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
    3. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
    4. งานห้องปฏิบัติการ 
    5. งานให้ค าปรึกษา 

    6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
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ภาระหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ การจัดการเรียนการสอน มุ่งสร้างและถ่ายทอดองค์
ความรู้ โดยเน้นการวิจัยและการฝึกปฏิบัติที่สามารถชี้น าและช่วยแก้ปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา มีความรู้เชิงปฏิบัติ ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการสื่อสาร และ
มีเสรีภาพทางความคิด และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและท้องถิ่น  คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีจึงก าหนดพันธกิจในการบริหารงาน ดังนี้                        
 
ปรัชญา 
ก้าวทันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตคนดีมีคุณธรรม น้อมน าศาสตร์ไปบูรณาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งศึกษาที่ได้มาตรฐาน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม 
สร้างสรรค์งานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2. สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในวิชาชีพได้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF:Hed) และเป็นไปตามความต้องการของสังคม 
2. เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น 
3. เพื่อบริการวิชาการสู่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
 
เป้าหมายการพัฒนา 
1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF:Hed) และเป็นไปตามความต้องการของสังคม 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่องค์กรและท้องถิ่น 
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแหล่งบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 
 คณบดี 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ด าเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสร้างแผนการปฏิบัติงานและเป้าหมาย ร่วมกับ
คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการ นโยบาย และแผนงานของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ได้ก าหนดไว้ 
 3. พิจารณาแผนงาน โครงการ ค าของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 
 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
 5. เข้าร่วมกิจกรรมของหลักสูตร และหน่วยงานภายนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6. ให้ค าปรึกษาแก่ประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ 
 7. ประชุมกรรมการประจ าคณะ กรรมการบริหารคณะ กรรมการวิชาการ และประชุมอาจารย์ใน
คณะ เพ่ือการพัฒนางานในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
 8. เป็นผู้แทนคณะเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
 9. เป็นผู้แทนคณะในการติดต่อกับบุคคลและหน่วยงานภายนอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 10. พิจารณาการจัดส่งอาจารย์ไปสัมมนา ประชุม ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศเพ่ือพัฒนาบุคลากรของคณะ 
 11. อ านวยการประสานงานกับหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามปรัชญา นโยบายและเป้าหมายของคณะและมหาวิทยาลัย 
 12. พิจารณาการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 13. เสนอการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 14. จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 15. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 16. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักศึกษาท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
 17. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ท าผลงานวิชาการ 
 18. มอบหมายงานให้รองคณบดีปฏิบัติตามความเหมาะสม 
 19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมายหรือให้รองคณบดีปฏิบัติแทน 
 
รองคณบดี 
 รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ ดังนี้ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 1. วางแผนและดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดเตรียมการเรียน การรับนักศึกษา การวัด
และการประเมินผล การจัดระเบียบงานทะเบียนของคณะ ประสานกับส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
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 2. ประสานงานด้านวิชาการกับคณะอ่ืนๆ และมหาวิทยาลัย 
 3. พิจารณา ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรและทุกสาขา และปรับปรุงการบริหาร
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมายหลักสูตรที่วางไว้ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านบริการ เช่น  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยจัดเอกสารประกอบการสอน 
 5. สนับสนุนส่งเสริม และให้บริการด้านการผลิตผลงานทางวิชาการทั้งเอกสารประกอบการสอน 
ต ารา และหนังสือ 
 6.  ควบคุมดูแลและประสานงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางวิชาการของคณะ และหน่วยงาน
สังกัดคณะทุกหน่วยงาน 
 7.  ด าเนินงานพัฒนาอาจารย์ และส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนา
และการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
 8.  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร คุณภาพการเรียนการสอนและโครงการต่างๆ  
 9.  สนับสนุนและเปิดโอกาสให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 10. ประสานงานและควบคุมดูแลการส่งนักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ        
สหกิจศึกษา 
 11. วางแผน ก ากับดูแล ด าเนินการงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี รองอธิการบดี และอธิการบดีที่ให้ปฏิบัติ
โดยตรง 
 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
 1. ด าเนินการและบริหารงานเรื่องที่เก่ียวกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 2. วางแผนด าเนินการและประสานงานที่เกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ 
 3. วางแผนและเสนออัตราก าลังอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
 4. สรรหาหรือมีส่วนร่วมในการสรรหาอาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ฝ่ายสนับสนุน
ของคณะ 
 5. ดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 6. แจ้งระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทราบ 
 7. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรในคณะ 
 8. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที ่
 9. ประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่เกี่ยวกับการดูแลรักษา และท านุบ ารุง อาคารสถานที่ซึ่งอยู่
ภายใต้การดูแลของคณะ 
 10. ประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือให้การด าเนินงานกิจการนักศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับว่าด้วยกิจกรรมของนักศึกษา 
 11. จัดให้มีคณะกรรมการกิจการนักศึกษาระดับคณะ เพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
 12. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ประชุม และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
 13. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย 
 14. ให้ค าปรึกษาแนะน าท่ัวไปแก่นักศึกษา 
 15. ดูแลให้มีการจัดสวัสดิการและบริการต่างๆ แก่นักศึกษา 
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 16. เผยแพร่ชื่อเสียงของนักศึกษาที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี 
 17. จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรมของนักศึกษา 
 18. ก ากับดูแลระเบียบวินัย การปกครองนักศึกษา 
 19. จัดให้มีโครงการติดตามผลการท ากิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา 
 20. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี รองอธิการบดี อธิการบดี ที่ให้ปฏิบัติ
โดยตรง 
 
รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและแผน 
 1. พิจารณาและควบคุมการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ ค าของบประมาณแผ่นดิน        
งบประมาณรายได้ของคณะและสาขาวิชา 
 2. ควบคุมและตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของคณะ 
 3. ดูแล ก ากับการใช้งบประมาณทุกหน่วยงานของคณะให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ เพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากที่สุด 
 4. รายงานผลการใช้งบประมาณทุกไตรมาสแก่คณะและมหาวิทยาลัย 
 5. ขอความร่วมมือและการสนับสนุนด้านงบประมาณ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานและ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ 
 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น ส านักนโยบายและแผน ฝ่ายการเงินเพ่ือติดตามและ
ตรวจสอบในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของแผนงานต่าง ๆ 
 7. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ประธานหลักสูตร/กลุ่มวิชา ในการจัดท าแผนงาน โครงการ ค าขอ
งบประมาณแผ่นดินและเงินบ ารุงการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาคณะตามที่ได้วางไว้ 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี รองอธิการบดีและอธิการบดีที่ให้ปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรง 
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร 
 1.  จัดท าแผนงานวิจัยของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 2. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ด้านการศึกษาต่อและด้านการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ             
ให้สูงขึ้น 
 3.  ก ากับดูแล ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
 4. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการวิจัย หน่วยวิจัย ศูนย์เครื่องมือวิจัย ศูนย์ให้
ค าปรึกษาการท าวิจัย หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลการวิจัย 
 5. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมวิชาการด้านงานวิจัย 
 6. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนให้บุคลากรสามารถท างานวิจัย 
 7. สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการเผยแพร่ผลงานในการประชุมระดับชาติและนานาชาติหรือส่งเสริม
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดี รองอธิการบดี อธิการบดี ที่ให้ปฏิบัติ
โดยตรง 
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เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่ ดังนี้ 
 1. ศึกษาระเบียบและข้อบังคับ จัดด าเนินการด้านสารบรรณต่างๆ และการจัดระบบงานสาร
บรรณ 
 2. ลงบัญชีในสมุดรับ-ส่งเอกสารของคณะน าเรื่องและงานเสนอคณบดี หรือแยกเข้าแฟ้มรอง
คณบดีเพื่อสั่งการ 
 3. จัดรวบรวมเอกสารที่เป็นต้นเรื่องเข้าแฟ้ม 
 4. ออกจดหมายราชการตามที่คณบดีมอบหมายหรือมีผู้มาติดต่อให้ออกหนังสือราชการ 
 5. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับระเบียบการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ส าเนาในการจัดท าเอกสาร
ประกอบการสอน โครงการสอนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.) 
 6. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจัดท าข้อสอบ ความเรียบร้อยของการบรรจุซอง และการเบิกข้อสอบ
ไปตรวจ 
 7. ควบคุมดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าสอนภาคพิเศษ 
 8. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับวัสดุของคณะ เช่น กระดาษอัดส าเนา กระดาษถ่ายเอกสาร ตลอดจนวัสดุ
ส านักงานทุกชนิด 
 9. บันทึกการประชุมและจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการประชุมของคณะ 
 10. รวบรวมผลงานของคณะและจัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 11. ควบคุมดูแลการท างานของเจ้าหน้าที่ในคณะให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดีและรองคณบดี 
 
งานบริหารงานทั่วไป 
 งานบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานพัสดุ งานการเงินและ
บัญชี มีหน้าที่ ดังนี้ 
  งานพัสด ุ 
 1. ลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 2. จัดซื้อ/จ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ของคณะ 
 3. แต่งตั้งกรรมการตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ์และการจัดจ้างเพ่ือตรวจรับการจัดซื้อ และการจัดจ้าง               
ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 4. ตรวจสอบการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์และการจัดจ้างให้ถูกต้องทุกรายการ เพ่ือน าส่งให้ฝ่ายพัสดุ                  
ของมหาวิทยาลัยและฝ่ายการเงินด าเนินการต่อไป 
 5. ประสานงานกับฝ่ายพัสดุของมหาวิทยาลัยและด าเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามขั้นตอนการ
จัดซื้อ จัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ 
 6. ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณบดีและรองคณบดี 
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บทบาทและหน้าที่ของนักวิชาการเงินและบัญชี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
- งานด้านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน  
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ซึ่งจะตรวจสอบให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบและ 
ข้อบังคับ โดยตรวจสอบเอกสารงบประมาณเงินแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ทุกโครงการซึ่งต้อง
วิเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย เช่น หมวดตอบแทน    ใช้
สอย และวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน หมวดครุภัณฑ์ เป็นต้น  
- งานด้านการจัดท าเอกสารการเบิกจ่าย  
การจัดท าใบขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินต่างๆ เช่น จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอน จ้าง
อาจารย์พิเศษ จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการ อบรม ประชุม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เงินอุดหนุนทั่วไป เบิกเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย จัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินค่า
สาธารณูปโภค เป็นต้น 
- งานด้านการจัดท ารายงานทางการเงิน  
การจดบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ของคณะ จั ดท า
รายงานผลการใช้จ่ายเงินของคณะรายไตรมาส เพ่ือรายงานคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  
- งานด้านเร่งรัดติดตามและรายงานผลการด าเนินการของคณะ 
 จัดท าเอกสารติดตามผลการใช้จ่ายเงิน เร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นตามแผนปฏิบัติการของคณะ 
จัดท าสรุปผลการด าเนินงานของคณะเพ่ือรายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบทุกเดือน รวบรวมเล่มสรุป
โครงการ ของทุกสาขาวิชาเพ่ือจัดท ารายงานสรุปผลการด าเดินงานตามแผนปฏิบัติของคณะ  
- งานด้านนโยบายและแผน 
  จัดท าค าของบประมาณ ร่วมเป็นคณะกรรมการในพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณของคณะ
ให้แก่สาขาวิชา /กลุ่มวิชา จัดท าแผนจัดสรรงบประมาณ และแผนปฏิบัติการ  
- งานด้านการบริการให้ค าปรึกษา แนะน า และอ่ืนๆ  
การให้ค าปรึกษาค าแนะน า แก่บุคลากรที่มาใช้บริการรวมถึงผู้บริหารในกรณีที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
1) หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวันที่  21  
กันยายน  2553  ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการดังนี้ 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
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โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 1. ด้านการปฏิบัติการ 
     (1) จัดท าบัญชี จัดท ารายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการ
รายได้ รายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่
ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชีของหน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของหน่วยงานเพ่ือพร้อม
ที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย 
     (2) ดูแลการรับและจ่ายเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญการรับ-จ่ายเงิน เพ่ือให้การรับ-จ่ายเงิน 
ขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ จัดท าฎีกา ตรวจสอบการ
ตั้งฎีกาเบิกจ่ายในหมวดต่างๆ ด าเนินการเกี่ยวกับงานขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
จัดท าและด าเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ ตลอดจนจัดสรรงบประมาณไปให้หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้
การด าเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน 
     (3) ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท 
ตรวจสอบรายงานการเงินต่างๆ ประเมินผล และติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้การปฏิบัติการ และรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดให้เป็นปัจจุบัน 
    (4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ
และการบัญชี ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริง และแก้ปัญหาขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการเงินการงบประมาณ 
และบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ 
    (5) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้ค าปรึกษา แนะน า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 
ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 2. ด้านการวางแผน 
     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้
การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
 3. ด้านการประสานงาน 
     (1) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 4. ด้านการบริการ 
     (1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการเงินและบัญชี 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ 
     (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการเงินและบัญชี 
เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
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คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
 มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางด้านการบัญชี การเงิน 
หรือในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  2. ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางด้านการบัญชี การเงิน 
หรือในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
  3. ได้รับปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางด้านการบัญชี 
การเงิน หรือในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 ความรู้ความสามารถ ทักษะ และระดับสมรรถนะที่เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง  ระดับ 3 คือ 
สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2) หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางสาวอิสรีย์  ขันทอง ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
 1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี และงบประมาณภายในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น การเบิก-จ่ายเงิน กิจกรรมการด าเนินโครงการต่างๆ ภายในคณะ เป็นต้น  
 2. ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน ภายในส านักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เช่น จัดท า รวบรวมข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะ เป็นต้น 
 3. ศึกษา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เช่น ระเบียบงาน
การเงินและบัญชี งบประมาณ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. จัดท าบัญชี จัดท ารายงานรายจ่ายตามงบประมาณประจ าเดือน จัดท าประมาณการรายได้
ประจ าปี เช่น จัดท าสัญญายืมเงิน โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณข้ามกิจกรรม กันเงินงบประมาณเหลื่อมปี 
ขออนุมัติโครงการต่างๆ ขออนุมัติงบประมาณการเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ  
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของงานการเงินและบัญชี เช่น การด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินใน
โครงการต่างๆ  เบิกค่าสอนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  
 6. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น คู่มือการขออนุมัติและการเบิก-
จ่ายเงิน 
 7. วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ เช่น การติดตามการด าเนินโครงการต่างๆภายในคณะ       
งานประชุมนโยบายและแผน ประชุมคณาจารย์ในการจัดสรรเงินงบประมาณ 
 8. จัดท า รวบรวม ข้อมูลบัญชีและการเงิน เช่น รวบรวมค าของบประมาณของแต่ละสาขาวิชา 
ร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ แผนปฏิบัติการประจ าปี สรุปรายงานผลแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ของคณะ  
 9. ติดต่อประสานงานที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 10. ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ 
 11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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 จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอางานการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนามาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 
 
แผนผังงานขออนุมัติโครงการ/จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 
 
แผนภูมิสายงาน (Flow chart) 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

   

 ผู้รับผิดชอบส่งโครงการที่
จะขออนุ มั ติ จั ดอบรม/
ประชุม/สัมมนา  

โ ค ร ง ก า ร จั ด อ บ ม /
ประชุม/สัมมนา 

 

 
 
 
 

-  ตรวจสอบเอกสารให้
เป็นไปตามแบบฟอร์มการ
ขออนุมัติ โครงการของ
คณะ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  เ ช่ น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลั ง 
หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
- ตรวจสอบงบประมาณ
จากเล่มแผนปฏิบัติการ
ของคณะ 

-  โ ค ร งก า ร จั ด อบม /
ประชุม/สัมมนา 
-  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลัง หรือ
ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
- เล่มแผนปฏิบัติการของ
คณะ 
 

ภายใน 30 
นาท ี
 
 
 
 

 
 
 
 

บันทึกข้อมูลการขออนุมัติ
โครงการในระบบ MIS 

โ ค ร ง ก า ร จั ด อ บ ม /
ประชุม/สัมมนา 

5 นาที 

 
 
 
 

- น าเสนอเอกสารการขอ
อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร ใ ห้
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ลงนาม 

โ ค ร ง ก า ร จั ด อ บ ม /
ประชุม/สัมมนา 

5 นาที 

 
 
 
 

   

จุดเริ่มต้น 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

จัดท าข้อมูลในระบบ MIS 

ถูกต้อง ไมถู่กต้อง 

แก้ไข 

จัดพิมพ์เอกสารและ
น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
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 -  น า เสนอโครงการให้

ประธานหลักสูตรลงนาม 
ให้ความเห็น 2 กรณ ี
1. เห็นชอบโครงการและ
ให้ด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป 
2. ไม่ เห็นชอบโครงการ 
เนื่องจาก ...................... 

โ ค ร ง ก า ร จั ด อ บ ม /
ประชุม/สัมมนา 

1 วัน 

 -  น า เสนอโครงการให้
คณบดีลงนาม 
1. อนุมัติ 
2. ไม่อนุมัติ  
เนื่องจาก ...................... 

โ ค ร ง ก า ร จั ด อ บ ม /
ประชุม/สัมมนา 

1 วัน 

 ส า เ น า โ ค ร ง ก า ร ใ ห้
เจ้าหน้าที่ เ พ่ือออกค าสั่ง
แต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกา ร
ด าเนินงาน 

ส าเนาโครงการจัดอบม/
ประชุม/สัมมนา 

5 นาที 

 
 

จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร  หนังสือเชิญวิทยากร 5 นาที 

 - จัดท าสัญญายืมเงิน 
-  ส า เนาโครงการแนบ
เอกสารสัญญายืมเงิน 
- น าเสนอสัญญายืมเงินให้
ผู้รับผิดชอบโครงการลง
นาม 
- ส่งเอกสารสัญญายืมเงิน
เพ่ือขออนุมัติให้กองคลัง
และพัสดุ 

- สัญญายืมเงิน 
- ส าเนาโครงการแนบ
เอกสารสัญญายืมเงิน 

5 นาที 

 ส่งคืนโครงการที่ขออนุมัติ
ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
เพ่ือเก็บไว้ท าเรื่องเบิกจ่าย 

โ ค ร ง ก า ร จั ด อ บ ม /
ประชุม/สัมมนา 
 
 

1 วัน 

 
 
 

 
 

  

ประธานหลักสูตร  

คณบดี  

ส าเนาโครงการ 

หนังสือเชิญวิทยากร 

สัญญายืมเงิน 

โครงการจัดอบม/
ประชุม/สัมมนา 

จุดสิ้นสุด 
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แผนผังงานขออนุมัติเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

   

 เมื่อด าเนินโครงการเสร็จ
ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารเพ่ือ
ขออนุมัติ เบิกค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ใน โคร งการจั ดอบรม/
ประชุม/สัมมนา 

- ใบลงทะเบียน 
-ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญ
รับเงิน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
- ส าเนาโครงการ 

ไ ม่ เ กิ น  2 
สั ป ด า ห์
ห ลั ง จ า ก
ด า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร
เสร็จ 

 ตรวจสอบเอกสารดังนี้ 
- ใบลงทะเบียนต้องระบุ
ชื่อโครงการ วันเวลาและ
ส ถ า น ที่ ใ ห้ ชั ด เ จ น 
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องลง
ชื่อให้ครบถ้วน 
- ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญ
รับเงินซึ่งผู้ขายอาหารออก
ใ ห้  ชื่ อ แ ล ะ ที่ อ ยู่ ใ น
ใบส าคัญรับเงินต้องตรง
ต า ม บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว
ประชาชน ผู้รับเงิน และผู้
จ่ า ย เ งิ น ต้ อ ง ล ง ชื่ อ ใ ห้
ครบถ้วน รายการ และ
จ านวนเงินถูกต้อง เอกสาร
ต้องไม่มีรอยลบ หรือขีดฆ่า 
ถ้ า ใ น ก ร ณี ที่ มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องลบ หรือขีดฆ่า 
ผู้ รั บ เ งิ นต้ อง เป็นผู้ เ ซ็ น
ก ากับเอกสารดังกล่าว 
-  ส า เนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง ของผู้ขาย
อาหาร 
-  ส า เนาโครงการแนบ
เอกสารการเบิกจ่าย 

- ใบลงทะเบียน 
-ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญ
รับเงิน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
- ส าเนาโครงการ 

15 นาท ี

จุดเริ่มต้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แก้ไข 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ไมถู่กต้อง ถูกต้อง 
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 บันทึกข้อมูลการขออนุมัติ
เบิกจ่ายในระบบ MIS 

ใ บ ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก
ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม พร้อมทั้ง
แนบเอกสารข้างต้นที่
กล่าวมา 

10 นาท ี

 
 
 

น าเสนอเอกสารการขอ
อ นุ มั ติ เ บิ ก ค่ า อ า ห า ร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ให้ผู้ขอเบิกลงนาม 

ใ บ ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก
ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม พร้อมทั้ง
แนบเอกสารข้างต้นที่
กล่าวมา 

5 นาที 

 
 
 

น าเสนอเอกสารการขอ
อ นุ มั ติ เ บิ ก ค่ า อ า ห า ร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ใ ห้ ค ณ บ ดี ล ง น า ม ใ ห้
ความเห็น 2 กรณี  
1. เห็นชอบ  
2. ไม่เห็นชอบ .................. 

ใ บ ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก
ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม พร้อมทั้ง
แนบเอกสารข้างต้นที่
กล่าวมา 

1 วัน 

 
 

ส าเนาเอกสารการเบิกจ่าย
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ไ ว้ เ ป็ น
หลักฐานที่คณะ และเพ่ือ
ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ท า ส รุ ป
โครงการ 

ส า เ น า เ อ ก ส า ร ก า ร
เบิกจ่าย 

10 นาท ี

 ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้
กองคลังและพัสดุ เพ่ือท า
การอนุมัติจ่าย  

เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก
ค่าอาหาร อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

10 นาท ี

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าข้อมูลในระบบ MIS 

เอกสารการเบิกจ่าย 

จุดสิ้นสุด 

จัดพิมพ์เอกสารและ
น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

คณบดี  

ส าเนาเอกสาร 
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แผนผังงานขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร 
 

แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

   

 เมื่อด าเนินโครงการเสร็จ
ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารเพ่ือ
ขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน
วิทยากรในโครงการจัด
อบรม/ประชุม/สัมมนา 

- ใบส าคัญรับเงินส าหรับ
วิทยากร  
- ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน 
-  ส า เ น าหนั ง สื อ เ ชิญ
วิทยากร  
- ส าเนาโครงการ 

ไ ม่ เ กิ น  2 
สั ป ด า ห์
ห ลั ง จ า ก
ด า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร
เสร็จ 

 ตรวจสอบเอกสารดังนี้ 
- ใบส าคัญรับเงินส าหรับ
วิทยากร จะต้องกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วน  ชื่อและ
ที่อยู่ ในใบส าคัญรับเงิน
ต้องตรงตามบัตรประจ าตัว
ประชาชน ผู้รับเงิน และผู้
จ่ า ย เ งิ น ต้ อ ง ล ง ชื่ อ ใ ห้
ครบถ้วน รายการ และ
จ านวนเงินถูกต้อง เอกสาร
ต้องไม่มีรอยลบ หรือขีดฆ่า 
ถ้ า ใ น ก ร ณี ที่ มี ค ว า ม
จ าเป็นต้องลบ หรือขีดฆ่า 
ผู้ รั บ เ งิ นต้ อง เป็นผู้ เ ซ็ น
ก ากับเอกสารดังกล่าว 
-  ส า เนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนพร้อมรับรอง
ส า เ น า ถู ก ต้ อ ง  ข อ ง
วิทยากร 
-  ส า เ น า ห นั ง สื อ เ ชิ ญ
วิทยากร จะต้อง ระบุชื่อ
โครงการ วัน เวลา สถานที่ 
ในการอบรมให้ครบถ้วน 
-  ส า เนาโครงการแนบ
เอกสารการเบิกจ่าย 

- ใบส าคัญรับเงินส าหรับ
วิทยากร  
- ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชน 
-  ส า เ น าหนั ง สื อ เ ชิญ
วิทยากร  
- ส าเนาโครงการ 

15 นาท ี

จุดเริ่มต้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แก้ไข 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ไมถู่กต้อง ถูกต้อง 
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 บันทึกข้อมูลการขออนุมัติ
เบิกจ่ายในระบบ MIS 

ใ บ ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก
ค่ าตอบแทนวิทยากร 
พร้อมทั้ งแนบเอกสาร
ข้างต้นที่กล่าวมา 

10 นาท ี

 
 
 

น าเสนอเอกสารการขอ
อนุมัติ เบิ กค่าตอบแทน
วิทยากรให้ผู้ขอเบิกลงนาม 

ใ บ ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก
ค่ าตอบแทนวิทยากร 
พร้อมทั้ งแนบเอกสาร
ข้างต้นที่กล่าวมา 
 

5 นาที 

 
 
 

น าเสนอเอกสารการขอ
อนุมัติ เบิ กค่าตอบแทน
วิทยากรให้คณบดีลงนาม
ให้ความเห็น 2 กรณี  
1. เห็นชอบ  
2. ไม่เห็นชอบ .................. 

ใ บ ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก
ค่ าตอบแทนวิทยากร 
พร้อมทั้ งแนบเอกสาร
ข้างต้นที่กล่าวมา 
 

1 วัน 

 
 

ส าเนาเอกสารการเบิกจ่าย
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ไ ว้ เ ป็ น
หลักฐานที่คณะ และเพ่ือ
ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ท า ส รุ ป
โครงการ 

ส า เ น า เ อ ก ส า ร ก า ร
เบิกจ่าย 

10 นาท ี

 ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้
กองคลังและพัสดุ เพ่ือท า
การอนุมัติจ่าย  

เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก
ค่าตอบแทนวิทยากร 

10 นาท ี

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าข้อมูลในระบบ MIS 

จัดพมิพ์เอกสารและ
น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

คณบดี  

ส าเนาเอกสาร 

เอกสารการเบิกจ่าย 

จุดสิ้นสุด 
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แผนผังงานขออนุมัติเบิกค่าพาหนะ 
 

แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

   

 เมื่อด าเนินโครงการเสร็จ
ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารเพ่ือ
ขออนุมัติเบิกค่าพาหนะ 

- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามัน  
- กรณีใบเสร็จรับเงินเป็น
เอกสารฉบับย่อให้ เขียน
ใ บ รั บ ร อ ง แ ท น
ใบเสร็จรับเงิน 
- แบบ 8708 ส่วนที่ 1 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
- แบบ 8708 ส่วนที่ 2 
หลักฐานการจ่ าย เงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  
- ส าเนาโครงการ 
- ส าเนาค าสั่งไปราชการ  

ไ ม่ เ กิ น  2 
สั ป ด า ห์
ห ลั ง จ า ก
ด า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร
เสร็จ 

 ตรวจสอบเอกสารดังนี้ 
- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามัน 
พร้อมทั้ งระบุหมายเลข
ทะเบียนรถ ผู้รับเงินต้อง
ลงชื่อรับเงินให้ครบถ้วน 
รายการ และจ านวนเงิน
ถูกต้อง เอกสารต้องไม่มี
รอยลบ หรือขีดฆ่า  
- กรณีใบเสร็จรับเงินเป็น
เอกสารฉบับย่อให้ เขียน
ใ บ รั บ ร อ ง แ ท น
ใบเสร็จรับเงิน 
-  แ น บ แ บ บ  8 7 0 8         
ส่วนที่ 1 ใบเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 
- แนบแบบ 8708       ส่วน
ที่ 2 หลักฐานการจ่ายเงิน

- ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามัน  
- กรณีใบเสร็จรับเงินเป็น
เอกสารฉบับย่อให้ เขียน
ใ บ รั บ ร อ ง แ ท น
ใบเสร็จรับเงิน 
- แบบ 8708 ส่วนที่ 1 
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
- แบบ 8708 ส่วนที่ 2 
หลักฐานการจ่ าย เงิน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  
- ส าเนาโครงการ 
- ส าเนาค าสั่งไปราชการ 

15 นาท ี

จุดเริ่มต้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แก้ไข 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ไมถู่กต้อง ถูกต้อง 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  
-  ส า เนาโครงการแนบ
เอกสารการเบิกจ่าย 
- ส าเนาค าสั่งไปราชการ 
ซึ่งลงนามโดยอธิการบดี
และต้องระบุ หมายเลข
ทะเบียนรถยนต์ และชื่อ
พนักงานขับรถ 

 บันทึกข้อมูลการขออนุมัติ
เบิกจ่ายในระบบ MIS 

ใ บ ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก ค่ า
พาหนะ พร้อมทั้งแนบ
เอกสารข้างต้นที่กล่าวมา 
 

10 นาท ี

 น าเสนอเอกสารการขอ
อนุมัติ เบิกค่าพาหนะให้     
ผู้ขอเบิกลงนาม 
 

ใ บ ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก ค่ า
พาหนะ พร้อมทั้งแนบ
เอกสารข้างต้นที่กล่าวมา 

5 นาที 

 
 

น าเสนอเอกสารการขอ
อนุมัติ เบิกค่าพาหนะให้
คณบดีลงนามให้ความเห็น 
2 กรณี  
1. เห็นชอบ  
2 ไม่เห็นชอบ ................... 

ใ บ ข อ อ นุ มั ติ เ บิ ก ค่ า
พาหนะ พร้อมทั้งแนบ
เอกสารข้างต้นที่กล่าวมา 
 

1 วัน 

 
 

ส าเนาเอกสารการเบิกจ่าย
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ไ ว้ เ ป็ น
หลักฐานที่คณะ และเพ่ือ
ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ท า ส รุ ป
โครงการ 

ส า เ น า เ อ ก ส า ร ก า ร
เบิกจ่าย 

10 นาท ี

 
 

ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้
กองคลังและพัสดุ เพ่ือท า
การอนุมัติจ่าย  

เ อ ก ส า ร ก า ร เ บิ ก ค่ า
พาหนะ 

10 นาท ี

 
 
 

   

 
 
 
 

 

จัดท าข้อมูลในระบบ MIS 

จัดพิมพ์เอกสารและ
น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

คณบดี  

ส าเนาเอกสาร 

เอกสารการเบิกจ่าย 

จุดสิ้นสุด 
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แผนผังงานขออนุมัติเบิกค่าที่พัก 
 

แผนภูมิสายงาน (Flow chart) ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

   

 เมื่อด าเนินโครงการเสร็จ
ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารเพ่ือ
ขออนุมัติเบิกค่าที่พัก 

- ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 
– ใบแจ้ งรายการของ
โรงแรม (Folio)  
- ส าเนาโครงการแนบ
เอกสารการเบิกจ่าย 
- ส าเนาค าสั่งไปราชการ  

ไ ม่ เ กิ น  2 
สั ป ด า ห์
ห ลั ง จ า ก
ด า เ นิ น
โ ค ร ง ก า ร
เสร็จ 

 ตรวจสอบเอกสารดังนี้  
- ใบเสร็จรับเงินค่าที่ พัก
ต้ อ ง อ อ ก ใ น น า ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
และต้องกรอกข้อมูลให้
ครบถ้วนต้องระบุวันที่เข้า
พัก และวันที่ออกจากที่พัก 
ผู้รับเงินต้องลงชื่อรับเงิน
ให้ครบถ้วน รายการ และ
จ านวนเงินถูกต้อง เอกสาร
ต้องไม่มีรอยลบ หรือขีดฆ่า  
-  ใ บ แจ้ ง ร า ย ก า รข อ ง
โรงแรม (Folio) ซึ่งระบุชื่อ
ผู้เข้าพัก วันที่เข้าพัก และ
วั นที่ ออกจากที่ พั ก  ให้
ครบถ้วน 
-  ส า เนาโครงการแนบ
เอกสารการเบิกจ่าย 
- ส าเนาค าสั่งไปราชการ 
ซึ่งลงนามโดยอธิการบดี 

- ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 
– ใบแจ้ งรายการของ
โรงแรม (Folio)  
- ส าเนาโครงการแนบ
เอกสารการเบิกจ่าย 
- ส าเนาค าสั่งไปราชการ 

15 นาท ี

 
 
 

กรอกรายละเอียดการขอ
อนุมัติเบิกค่าที่พักในระบบ 
MIS 

ใบขออนุมัติเบิกค่าที่พัก
พร้อมทั้ งแนบเอกสาร
ข้างต้นที่กล่าวมา 

10 นาท ี

 
 

   

จุดเริ่มต้น 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แก้ไข 

ตรวจสอบ
เอกสาร 

ไมถู่กต้อง ถูกต้อง 

จัดท าข้อมูลในระบบ MIS 
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 น าเสนอเอกสารการขอ
อนุมัติเบิกค่าที่พักให้ผู้ขอ
เบิกลงนาม 

ใบขออนุมัติเบิกค่าที่พัก
พร้อมทั้ งแนบเอกสาร
ข้างต้นที่กล่าวมา 
 

5 นาที 

 
 
 

น าเสนอเอกสารการขอ
อ นุ มั ติ เ บิ ก ค่ า ที่ พั ก ใ ห้
คณบดีลงนาม 2 กรณี  
1. เห็นชอบ  
2. ไม่เห็นชอบ .................. 

ใบขออนุมัติเบิกค่าที่พัก
พร้อมทั้ งแนบเอกสาร
ข้างต้นที่กล่าวมา 

1 วัน 

 
 

ส าเนาเอกสารการเบิกจ่าย
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ไ ว้ เ ป็ น
หลักฐานที่คณะ และเพ่ือ
ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด ท า ส รุ ป
โครงการ 

ส า เ น า เ อ ก ส า ร ก า ร
เบิกจ่าย 

10 นาท ี

 ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้
กองคลังและพัสดุ เพ่ือท า
การอนุมัติจ่าย  

เอกสารการเบิกค่าที่พัก 10 นาท ี

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดพิมพ์เอกสารและ
น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

 

 
คณบดี  

ส าเนาเอกสาร 

เอกสารการเบิกจ่าย 

จุดสิ้นสุด 
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บทที่ 3   
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงานและเงื่อนไข 

 
หลักเกณฑ์และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน ต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ ทั้งในวิธีปฏิบัติงาน และ กฎหมาย/
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ต้องศึกษา ปฏิบัติ ให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบ และรายงานผล การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ดังนี้ 
 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องก าหนดอัตราและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยในการประชุม อบรมสัมมนานักศึกษา พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 4. หนังสือจากกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/20123 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องอัตราค่าจ้างเหมารถยนต์ใช้บริการผู้โดยสาร ลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
 6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 7. หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ปี 2556 
  
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ 
 เมื่อผู้รับผิดชอบส่งโครงการที่จะขออนุมัติจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา/ไปราชการ ผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินจะตรวจสอบเอกสารดังนี้ 
 - ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามแบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการของคณะ 
 - ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ เช่นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต้องเป็นไปตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ตรวจสอบงบประมาณจากเล่มแผนปฏิบัติการของคณะ 
 จากนั้นด าเนินการขออนุมัติโครงการในระบบ  
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ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ/จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา/ไปราชการ 
ขั้นที่ 1 เข้าโปรแกรม Vision net CALLER 2.0 
ขั้นที่ 2 เลือกระบบการเงิน 

 
 
ขั้นที่ 3 จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ โดยใส่ User name และ Password 
 

 
ขั้นที่ 4  4.1  เลือกขออนุมัติโครงการ/ยืม/เบิกเงิน  
               4.2  เลือก ข้อ 1 ใบขออนุมัติโครงการ/ด าเนินงาน   
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ขั้นที่ 5   ด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบดังนี้ 
 5.1 เลือกหน่วยงานของตนเอง 
 5.2 เลือกประเภท   
 กรณีจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย  

เลือกประเภทที่ 15: ขออนุมัติโครงการ/จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา /ไปราชการ 
 กรณีจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย 

เลือกประเภทที่ 19: ขออนุมัติโครงการ/จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา 
5.3 คลิกแถบเครื่องมือ               เพ่ือเพ่ิมกระดาษใหม่ 

                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

1 

2 3 
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ขั้นที่  6  เมื่อด าเนินการเพ่ิมกระดาษใหม่แล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
 6.1 ระบุวันที่ 
 6.2 ระบุชื่อเรื่อง  
 6.3 ระบุชื่อผู้ขออนุมัติ  
 6.4 ระบุชื่อโครงการ 
 6.5 ระบุสิ่งที่แนบมา 
 6.6 จากนั้นคลิกรายการขออนุมัติโครงการ 
 6.7 ในการเลือกแหล่งเงิน ให้เลือกตามที่คณะได้จัดสรรไว้แล้วโดยดูจากเล่มแผนปฏิบัติการ 
 6.8 เลือกรหัสงบ รายละเอียดรายการ และใส่จ านวนเงินให้ครบถ้วน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                    
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 
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ขั้นที่ 7 ท ารายการช่องรายชื่อผู้อนุมัติ  
 7.1 คลิกคัดลอกจากส่วนกลาง 
ข้อสังเกต  กรณีจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้อนุมัติจะเป็น อธิการบดี 
             กรณีจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย ผู้อนุมัติจะเป็น คณบดี 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 8 ท ารายการช่องขออนุมัติจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา  
 8.1 ระบุเรื่องในการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนา/ไปราชการ 
 8.2 ระบุสถานที่ 
 8.3 ระบุวันที่จัดอบรม/ประชุม/สัมมนา/ไปราชการ 
 8.4 ระบุประโยชน์ที่ได้รับ 

 

1 

1 

2 

3 

4 
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ขั้นที่ 9 ท ารายการช่องเชิญวิทยากร  
 9.1 ระบุชื่อวิทยากร เรื่องที่บรรยาย วัน เวลา และสถานที่ ให้ครบถ้วน เมื่อท ารายการครบทุก
ขั้นตอนแล้ว ให้กด Preview เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และท าการบันทึก จากนั้นปริ้นส์เอกสาร 
ให้ผู้ขออนุมัติ ลงนาม และน าเสนอประธานหลักสูตร ให้ประธานหลักสูตรลงนาม เห็นชอบ หรือไม่
เห็นชอบจากนั้นน าเสนอให้คณบดีอนุมัติโครงการ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่อโครงการอนุมัติให้ด าเนินการดังนี้ 
 - ส าเนาโครงการให้เจ้าหน้าที่เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 - จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร  
 - จัดท าสัญญายืมเงิน 
  
 การจัดท าหนังสือเชิญวิทยากร ควรระบุชื่อวิทยากร วันเวลา สถานที่ ให้ถูกต้องตรงกับโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร 
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ขั้นตอนการจัดท าสัญญายืมเงิน ให้เลือกท ารายการที่ข้อ 6 ยืม/คืนเงิน 

 
ขั้นที่ 1 1.1 เลือกหน่วยงาน 
  1.2  ระบุประเภทลูกหนี้เป็น ข้อ1 ลูกหนี้เงินยืม-นอกงบประมาณ 

1.3 คลิกแถบเครื่องมือ                     เพ่ือขอเพ่ิมเอกสาร   
1.4  ใส่ชื่อผู้ขอยืมเงิน 
1.5  ระบุรายละเอียด 
1.6  ระบุจ านวนเงิน  
1.7 กดสัญลักษณ์       เพ่ืออ้างอิงโครงการ 
 

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และที่ส าคัญ ต้องอ้างอิงโครงการที่จะท ารายการยืมเงินด้วย เมื่อท า
รายการครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกรายการ และปริ้นส์เอกสารมา 2 ฉบับ และใส่กระดาษคาร์บอน เนื่องจาก

1 

2 
3 

4 

5 

6 
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การท าสัญญายืมเงินต้องมีส าเนา 1 ฉบับ พร้อมทั้งแนบโครงการที่อ้างอิง และให้ผู้ยืมเงินลงนาม จากนั้น
น าเอกสารส่งที่การคลังและพัสดุ เพ่ือเสนออนุมัติสัญญายืมเงิน  

หมายเหตุ  ในการยืมเงินนั้นค่าวัสดุไม่สามารถท าการยืมเงินได้  ยกเว้นกรณีซื้อเป็นวัสดุสด     
 

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากร 
ขั้นที่ 1 เข้าโปรแกรม Vision net CALLER 2.0 
ขั้นที่ 2 เลือกระบบการเงิน 

 

ขั้นที่ 3 จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ โดยใส่ User name และ Password 
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ขั้นที่ 4 4.1  เลือกขออนุมัติโครงการ/ยืม/เบิกเงิน  
          4.2  เลือก ข้อ 7 ใบขอเบิก 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 5 5.1  เลือกหน่วยงาน 
 5.2 ในกรณียืมเงิน ต้องเลือก คืนเงินยืม  
 5.3 เลือกประเภท 80 : ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

1 

2 3 
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ขั้นที่ 6 6.1 กรอกรายละเอียด ส าหรับเบิกค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการ......................... 
 6.2 ใส่ชื่อเจ้าหนี้ /ลูกหนี้/ผู้เบิก 
 6.3 ใส่ชื่อผู้ท าใบเบิก  
 6.4 ใส่อ้างอิง คืนเงินยืมส าหรับใบยืม 
 6.5 กดสัญลักษณ์        เพ่ืออ้างอิงโครงการ จากนั้นในช่องแหล่งเงินจะดึงข้อมูลมาจากโครงการ
ที่เคยขออนุมัติไว้ในตอนแรก 
 6.6 ระบุรหัสงบ จ านวนเงิน และรายการท่ีขอเบิก 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 7 ท ารายการช่องรายชื่อผู้อนุมัติ  
 7.1 คลิกคัดลอกจากส่วนกลาง ใส่ชื่อผู้ขออนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 5 

6 
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 เมื่อท ารายการครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้กด Preview เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และท า
การบนัทึก จากนั้นปริ้นส์เอกสาร ให้ผู้ขออนุมัต ิลงนาม และน าเสนอให้คณบดีลงนาม เห็นชอบ หรือไม่
เห็นชอบ จากนั้นถ่ายเอกสารเรื่องเบิกจ่ายเพ่ือเก็บหลักฐานไว้ในการจัดท าสรุปโครงการ 
 
 

ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ขั้นที่ 1 เข้าโปรแกรม Vision net CALLER 2.0 
ขั้นที่ 2 เลือกระบบการเงิน 

ขั้นที่ 3 จากนั้นให้เข้าสู่ระบบ โดยใส่ User name และ Password 
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ขั้นที่ 4 4.1  เลือกขออนุมัติโครงการ/ยืม/เบิกเงิน  
          4.2  เลือก ข้อ 7 ใบขอเบิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 5 5.1  เลือกหน่วยงาน 
 5.2 ในกรณียืมเงิน ต้องเลือก คืนเงินยืม  
 5.3 เลือกประเภท 84 : ค่าใช้สอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

1 

2 3 
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ขั้นที่ 6 6.1 กรอกรายละเอียด ส าหรับเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในโครงการ......................... 
 6.2 ใส่ชื่อเจ้าหนี้ /ลูกหนี้/ผู้เบิก 
 6.3 ใส่ชื่อผู้ท าใบเบิก  
 6.4 ใส่อ้างอิง คืนเงินยืมส าหรับใบยืม 
 6.5 กดสัญลักษณ์        เพ่ืออ้างอิงโครงการ จากนั้นในช่องแหล่งเงินจะดึงข้อมูลมาจาก
โครงการที่เราขออนุมัติไว้ในตอนแรก 
 6.6 ระบุรหัสงบ จ านวนเงิน และรายการท่ีขอเบิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นที่ 7 ท ารายการช่องรายชื่อผู้อนุมัติ  
 7.1 คลิกคัดลอกจากส่วนกลาง ใส่ชื่อผู้ขออนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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6 
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 เมื่อท ารายการครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้กด Preview เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และท า
การบนัทึก จากนั้นปริ้นส์เอกสาร ให้ผู้ขออนุมัต ิลงนาม และน าเสนอให้คณบดีลงนาม เห็นชอบ หรือไม่
เห็นชอบ จากนั้นถ่ายเอกสารเรื่องเบิกจ่ายเพ่ือเก็บหลักฐานไว้ในการจัดท าสรุปโครงการ 
 
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติ  
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต้องค านึงถึง ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องก าหนดอัตราและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยในการประชุม อบรมสัมมนานักศึกษา พ.ศ.2551 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

4. หนังสือจากกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/20123 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
เรื่องมาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย 

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องอัตราค่าจ้างเหมารถยนต์ใช้บริการผู้โดยสาร ลงวันที่ 
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 

6. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

7. หนังสือจากกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เรื่อง
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ปี 2556 

สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม กรณีจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของรัฐ และ
บุคคลภายนอก มีดังนี้ 
 1. ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 
     1.1 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืนต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ และให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังนี้ 
  (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
  (2) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
  (3) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
  (4) ค่าประกาศนียบัตร 
  (5) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
  (6) ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (7) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
  (8) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
  (9) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (10) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (11) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
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  (12) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
  (13) ค่าอาหาร 
  (14) ค่าเช่าที่พัก 
  (15) ค่ายานพาหนะ  

ค่าใช้จ่ายตาม (1) ถึง (9) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด 

 ค่าใช้จ่ายตาม (10) ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ 300 บาท 
 ค่าใช้จ่ายตาม (11) ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 
 ค่าใช้จ่ายตาม (12) ถึง (15) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่ก าหนดไว้ 

  1.2 การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั้น 
  1.3 บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี้ได้แก่ 

  (1) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม 
  (2) เจ้าหน้าที่ 
  (3) วิทยากร 
  (4) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  (5) ผู้สังเกตการณ์  
 1.4 การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 
  (1) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ ไม่เกิน 
1 คน 

   (2) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะให้จ่ายค่า
สมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู้ด าเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับ
วิทยากรด้วย    

  (3) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่มอภิปรายหรือ
สัมมนาหรือแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ซึ่งได้ก าหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและจ าเป็นต้องมี
วิทยากรประจ ากลุ่มให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

   (4) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ตาม (1) (2) หรือ (3) ให้
เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจ านวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์  

  (5) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการฝึกอบรมโดยไม่ต้อง
หักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มแต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีก าหนดเวลาการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที กรณีก าหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาทีให้เบิกจ่าย
ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ึงหนึ่ง 
 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร  
   (ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือ ไม่ก็
ตาม ให้ได้รับค่าสมนาคุณส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ส่วนการ
ฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน ชั่วโมงละ  
600 บาท   
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  (ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่าสมนาคุณส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการ 
ประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท  ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และ การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก ให้ไดร้ับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท   
  (ค) กรณีที่จ าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์เป็นพิเศษ  
เพ่ือประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่ก าหนด  จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ       
สูงกว่าอัตราที่ก าหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ 
งบประมาณ   
  (ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  ถ้าวิทยากรได้รับ         
ค่าสมนาคุณจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการ   
ที่จัดการฝึกอบรม เว้นแต่จะท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอ่ืน  
 
 1.5 อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม  

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม 
(บาท : วัน : คน) 

ระดับการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในสถานที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

การฝึกอบรมในสถานที่เอกชน 

ในประเทศ 
ในต่างประเทศ 

ในประเทศ 
ในต่างประเทศ จัดครบ 

ทุกมื้อ 
จัดไม่ครบ

ทุกมื้อ 
จัดครบ 
ทุกมื้อ 

จัดไม่ครบ
ทุกมื้อ 

1. การฝึกอบรมราชการ 
ประเภท ก 

ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 2,500 ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 2,500 

2. การฝึกอบรมราชการ
ประเภท ข  

ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 2,500 ไม่เกิน 950 ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 2,500 

3. การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 ให้จัดได้เฉพาะ
การฝึกอบรมใน
ประเทศเท่านั้น 

ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 ให้จัดได้เฉพาะ
การฝึกอบรมใน
ประเทศเท่านั้น 

 
1.6 ค่าพาหนะเดินทาง การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้

หรือรับผิดชอบ ค่ายานพาหนะส าหรับบุคคลตามข้อ 1.3 ให้ส่วนราชการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
  (1) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจาก
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง  
  (2) กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดยานพาหนะตามระดับ
ของการ ฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดย
อนุโลม ดังนี้  
  (ก) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ
ต าแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั้นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถ
เดินทางโดยชั้นธุรกิจ ได้ให้เดินทางโดยชั้นหนึ่ง  
  (ข) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ
ต าแหน่ง ประเภททั่วไประดับช านาญงาน  
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  (ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่ง
ประเภททัว่ไป ระดับปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น เหมาะสม 
และประหยัด  
  (3) กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม ส่วนราชการที่
จัดการฝึกอบรม จะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป–กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้ 

กรณีจ้างเหมารถยนต์ใช้บริการผู้โดยสารมีอัตราค่าจ้างรถยนต์โดยสารดังนี้ 
ข้อ 1 การจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศ พร้อมค่าน้ ามันรถ ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ 
 เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราไม่เกินดังนี้ 
 (1) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 10,000 บาท/วัน 
 (2) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง คันละไม่เกิน  8,000 บาท/วัน 
 (3) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง คันละไม่เกิน  3,000 บาท/วัน 
ข้อ 2 การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมค่าน้ ามันรถ ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ 
 เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราไม่เกินดังนี้ 
 (1) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 15,000 บาท/วัน 
 (2) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง คันละไม่เกิน  13,000 บาท/วัน 
 (3) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง คันละไม่เกิน   4,500 บาท/วัน 

 1.1.7 ค่าเช่าที่พัก ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่
บุคคลตามข้อ 1.3 ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่า
เช่าที่พัก และตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
  (1) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข 
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่
เหมาะสมหรือเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พัก
ห้องพักคนเดียวได้ 
  (2) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น 
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ ระดับช านาญการพิเศษ และต าแหน่ง
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงาน ระดับอาวุโสให้พักรวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยให้พัก
ห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการที่
จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับต้น ระดับสูง หรือต าแหน่งที่เทียบเท่าต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูงต าแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญระดับทรงคุณวุฒิ และต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ จะจัดให้พักห้องพักคน
เดียวก็ได้ 
  (3) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และ
ผู้ติดตาม หรือวิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่าย
จริง  
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ซึ่งอัตราค่าเช่าที่พักม ีดังนี้  
ประเภทการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักเดี่ยว 

(บาท : วัน : คน) 
ค่าเช่าห้องพักคู่ 

(บาท : วัน : คน) 
1. การฝึกอบรมราชการ ประเภท ก ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300 
2. การฝึกอบรมราชการประเภท ข  ไม่เกิน 1,450 ไม่เกิน 900 
3. การฝึกอบรมบคุคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 750 

 
2. สรุปค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรม กรณีจัดการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา มีดังนี้ 

 2.1 การประชุม อบรม สัมมนาที่จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ ต้องเป็นการประชุม อบรม สัมมนา ที่
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ที่หน่วยงานอื่นจัดด้วย 
 2.2 ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา หรือจัด สัมมนา 
จากผู้มีอ านาจอนุญาตก่อน 
 2.3 อัตราและเงื่อนไขการเบิกจ่าย 
  2.3.1 ค่าอาหาร  
   กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
    ครบทุกมื้อ ไม่เกินวันละ   150 บาท/คน 
    ไม่ครบทุกม้ือ ไม่เกินวันละ   75 บาท/คน 
   กรณีการจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน 
    ครบทุกมื้อ ไม่เกินวันละ   200 บาท/คน 
    ไม่ครบทุกม้ือ ไม่เกินวันละ   125 บาท/คน 
  2.3.2 ค่าอาหารว่าง 
   กรณีจัดฝึกอบรมในสถานที่ของราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
    อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน  25 บาท/ครึ่งวัน/คน 
    ค่าเครื่องดื่ม ไม่เกิน   10 บาท/ครึ่งวัน/คน 
   กรณีการจัดฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน 
    อาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน  50 บาท/ครึ่งวัน/คน 
    ค่าเครื่องดื่ม ไม่เกิน   20 บาท/ครึ่งวัน/คน 
  2.3.3 ค่าตอบแทนวิทยากรซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
    ให้เบิกจ่ายไดไ้ม่เกินชั่งโมงละ  600 บาท/คน 
  วิทยากรมีสิทธิเบิกค่าพาหนะ และค่าที่พัก ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2560 
  2.3.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าประชุม อบรม สัมมนา หรือน าเสนอผลงาน 
   ค่าพาหนะให้เบกิจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินเที่ยวละ 200 บาท/คน 
  2.3.5 ค่าที่พัก  
   ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินวันละ 300 บาท/คน 
  2.3.6 ค่าลงทะเบียน 
   ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
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แนวคิด/ทฤษฎี 
 1. ความหมายของการฝึกอบรม  
  กิตติ  พัชรวิชญ์(2544 : 445) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
จัด กิจกรรมที่ตรงกับความเป็นจริงของปัญหา เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และเปลี่ยนเจตคติของ 
บุคลากร และสามารถน าประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้แก้ปัญหาของงานที่ท าอยู่ให้
บรรลุ ความส าเร็จตามความต้องการขององค์กร  
  เกศริน  มนูญผล (2544 :  36)  ได้ ให้ ความหมายของกา รฝึกอบรม หมายถึ ง 
กระบวนการพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ทักษะ และเจตคติในการท างานที่ได้รับมอบหมายเฉพาะอย่างได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี เป้าหมายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง อันเกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับ
การอบรม  
  คีรีบูน  จงวุฒิเวศย์ (2540 : 69 - 79) การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงคน
อย่างเป็น ระบบ เป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคนเช่นเดียวกับการศึกษา คนต้องพัฒนาความรู้
ให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การฝึกอบรมที่ดีจะต้องสามารถท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิด 
การวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพ่ือการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าการฝึกอบรมมักใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลเร็วที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะน าไปใช้ปฏิบัติงานได ้ 
  จงกลนี  ชุติมาเทวินทร์(2544 : 1) การฝึกอบรมเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เฉพาะ
อย่างของ บุคคล เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเป็นการเพ่ิมความสามารถในการท างานของคน ทั้งในเรื่อง
ของความรู้ ทักษะ ทัศนคติความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่บุคคลพึงมีต่อ
หน่วยงาน และ สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือยกมาตรฐานการปฏิบัติ งานให้อยู่ใน
ระดับสูงขึ้น และท าให้ บุคลากรมีความเจริญก้าวหน้าในงาน 
  ชาญ สวัสดิ์สาลี(2547) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการที่เป็น
ระบบที่ จะเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรมใน การปฏิบัติงานของบุคคลให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่องานที่รับผิดชอบใน
ปัจจุบัน และ/หรือ งานที่ก าลังจะได้รับมอบหมายให้ท าในอนาคตโดยตรง 
  นิรชา  ทองธรรมชาติและคณะ (2544 : 12) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง 
กระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะความช านาญ ความรู้ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติพฤติกรรมการท างานให้มีประสิทธิภาพ ไม่จ ากัดการศึกษา สถานที่ เพศ และโอกาส เป็นการ
เรียนรู้ ตลอดชีวิต  
  พงศ์  หรดาล (2539) การฝึกอบรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคล เพ่ือที่จะ
ปรับปรุงและ เพ่ิมพูนความรู้(Knowledge) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ(Attitude) อันเหมาะสมจน
ก่อให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  พัฒนา  สุขประเสริฐ (2541 : 4) ได้กล่าวว่าการฝึกอบรมหมายถึงกระบวนการส าคัญที่
จะช่วยพัฒนาหรือฝึกฝนเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรใหม่ที่จะเข้าท างานหรือปฏิบัติงานประจ าอยู่แล้วใน
หน่วยงานให้มี ความรู้ความสามารถทักษะหรือความช านาญตลอดจนประสบการณ์ให้เหมาะสมกับการ
ท างานรวมถึงก่อให้เกิด ความรู้สึกเช่นทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้บุคลากรแต่ละคนใน
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หน่วยงานหรือองค์กรมี ความสามารถเฉพาะตัวสูงขึ้นมีประสิทธิภาพในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีท าให้
หน่วยงานหรือองค์กรมี ประสิทธิภาพที่ดีข้ึน  
  เพ็ญจันทร์  สังข์แก้ว (2544) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง ล าดับการ
กระท าซึ่ง ด าเนินการต่อเนื่องกันไปจนส าเร็จ ณ ระดับหนึ่ง และได้แบ่งกระบวนการฝึกอบรมเป็นขั้นตอนที่
ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ การพิจารณาความจ าเป็นของการฝึกอบรม การวางแผนฝึกอบรมการด าเนินการ
ฝึกอบรม และการ ประเมินผลการฝึกอบรม 
  ยงยุทธ เกษสาคร (2544 : 7) ได้ให้ความหมายของการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ
อย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์การ โดยอาศัยการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีการวางแผนที่ดีและเป็นการ
กระท าที่ต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุดยั้ง ซึ่งการกระท าทั้งหมดก็เพ่ือความมุ่งหมายในการเพ่ิมพูนความรู้และ
เพ่ิมพูนทักษะรวมถึงการปรับเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม 
  วิจิตร อาวะกุล (2550 : 15) กล่าวว่า การฝึกอบรมหมายถึง กระบวนการเพ่ิมความรู้
ความช านาญ และความสามารถของบุคคลหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการพัฒนาบุคคล หรืออาจ 
กล่าวได้ว่าการฝึกอบรม ก็คือ กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพบุคคล (พนักงาน ข้าราชการ) ให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลโดยตรงไปยังผลงานของสถาบัน สังคม ประชาชน 
  ศิริชัย กาณจนวาสี (2538 : 7) การฝึกอบรมเป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและทันเหตุการณ์เสมอ เพราะโลกสังคมที่ด าเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภายใต้สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจในประเทศไทยและในโลก 
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ทักษะความช านาญการ
พัฒนาฝีมือในการท างานให้บุคคลเกิดการเรียนรู้การพัฒนาก าลังคนที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
ต้องจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต และตรงตามความต้องการของประชาชน โดยการส ารวจ
หาข้อมูลให้ทราบว่าประชาชนกลุ่มใดมีความต้องการเรียนรู้อะไร เมื่อไร มีความจ าเป็นต้องอบรมจะอบรม
เรื่องอะไร และควรจะจัดการฝึกอบรมด้วยวิธีใดความจ าเป็นในการพัฒนาประชาชนของกลุ่มต่าง ๆ มาจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกชุมชน การฝึกอบรมประชาชนควรมีการวิเคราะห์ความจ าเป็น (Need 
Analysis) ซึ่งสามารถกระท าได้โดยการส ารวจ การสัมภาษณ์บุคลากรเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความ
ต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ โดยอาจพิจารณาเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน ผลลัพธ์
เช่น คุณภาพของผลผลิตมาตรฐานของผลงาน เมื่อทราบความจ าเป็นที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาแล้ว ต้อง
พิจารณาต่อไปอีกว่ามีทางเลือกใดบ้างที่สามารถสนองความจ าเป็นเหล่านั้น และความจ าเป็นใดบ้างที่
จะต้องใช้วิธีการฝึกอบรม จึงเตรียมการฝึกอบรมว่าต้องการหวังผลในทิศทางไหน เพ่ืออะไร วิธีใด และ
เมื่อไร 
  สุภาณ ี เส็งศรี (2543 : 1) การฝึกอบรมหมายถึงกระบวนการเพิ่มความรู้ความช านาญ 
ความสามารถของบุคคลหรือที่เรียกอีกอย่างว่าเป็นการพัฒนาบุคคลกล่าวได้ว่าการฝึกอบรมก็คือ
กระบวนการที่จะส่งเสริมสมรรถภาพของบุคคลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผล
โดยตรงไปยังผลงานของสถาบันสังคมประชาชน 
  สมชาติ   กิจยรรยง (2545 :  15) ได้ ให้ความหมายของการฝึ กอบรม หมายถึง 
กระบวนการที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ เกิดความช านาญ และเกิดเจตคติที่ดี
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกระทั่งสามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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  อ านวย เดชชัยศรี (2542 : 12) การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ และเกิดทักษะจากประสบการณ์ตลอดจนเกิดเจตคติที่ดี
และถูกต้องต่อกิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานที่มีผลต่อความเจริญขององค์การ ตรงตาม
เป้าหมายของโครงสร้างที่ปรากฏในระบบงานเหล่านั้น 
 
2. ความส าคัญของการจัดฝึกอบรม 
 องค์กรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรวิธีการหนึ่งที่ใช้พัฒนาบุคลากรคือการ
ฝึกอบรมเพราะโดยล าพังองค์กรนั้นจะพัฒนาเองไม่ได้ถ้าขาดบุคลากรที่มีคุณภาพการฝึกอบรมจึงมี
ความส าคัญต่อองค์กรดังต่อไปนี้ (กิตติ  พัชวิชญ์, 2544 : 447 - 448) 
 2.1 สร้างความประทับใจให้พนักงานที่ เริ่มท า งานเนื่องจากพนักงานที่บรรจุใหม่เปลี่ยน
สภาพแวดล้อมจากสังคมใหม่มีเพ่ือนใหม่สถานที่ใหม่เครื่องมือใหม่และหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นดังนั้นการ
ฝึกอบรมปฐมนิเทศเริ่มเข้าท างานจึงมีความส าคัญมากพนักงานใหม่จะมีเจตคติ (Attitude) ที่ดีต่อหัวหน้า 
เพ่ือนผู้ร่วมงานและหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้สูงขึ้นพนักงานที่ท างานอยู่แล้วระยะหนึ่งอาจเกิดความ
เฉื่อยชาเมื่อได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพ่ิมพูนความรู้จากวิทยากร
จะเป็นการกระตุ้นให้กระตือรือร้นกระฉับกระเฉงขึ้น 
 2.3 เตรียมขยายงานขององค์กร องค์กรต้องมีการพัฒนาขยายเครือข่ายของงานบุคลากรที่มี 
ประสบการณ์ในงานขององค์กรระดับหนึ่งย่อมมีความส าคัญต่อการขยายงานซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องใช้บุคคล 
เหล่านี้เป็นผู้น าดังนั้นองค์กรจึงต้องอบรมบุคลากรไว้รับการขยายงานขององค์กร 
 2.4 พัฒนาพนักงานขององค์กรให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีประสิทธิภาพในการผลิตทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีบทบาทมากขึ้นการน าเทคโนโลยีมาใช้กับงานจ า เป็นต้อง
อบรมพนักงานให้รู้จักใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย 
 2.5 สร้างขวัญและก าลังใจให้พนักงานขององค์กรให้เกิดความมั่นคงในการท างานพนักงานที่
ท างานมาระยะหนึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสมควรได้เลื่อนปรับเปลี่ยนต าแหน่งที่สูงขึ้น การไปรับ
ต าแหน่งใหม่ควรมีการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมตัวไปด ารงต าแหน่งนั้น 
 2.6 เพ่ิมพูนวิทยาการที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานองค์กร องค์กรต้องมีการ 
สัมมนาบรรยายพิเศษเพ่ือให้ความรู้ที่จ าเป็นแก่พนักงานในองค์กร 
 2.7 ลดงบประมาณค่าวัสดุสูญเปล่าเนื่องจากความไม่รู้ที่ท าให้เกิดการสูญเสียขององค์กร 
 2.8 สร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานการฝึกอบรมเป็นโอกาสที่พนักงานได้พักอยู่ร่วมกันได้ร่วมกัน
คิดร่วมพูดและร่วมท ากิจกรรมสร้างความคุ้นเคยให้พนักงานได้สนิทสนมสามัคคีกัน 
 2.9 เป็นวิธีการแห่งประชาธิปไตยบรรยากาศการฝึกอบรมส่งเสริมการท างานร่วมกันสนับสนุนการ
เป็นผู้น าและผู้ตามเคารพในเหตุและผลซึ่งกันและกันเพ่ือความถูกต้อง 
 2.10 เป็นการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต (Lift Long Education) ของบุคคลให้ได้มีโอกาส
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยสรุปความส าคัญของการฝึกอบรมเป็นกระบวนการส่งเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิตของบุคคลที่จะต้องเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้เกิดความรู้ฝึกฝนทักษะความพร้อมความช านาญในงานหรือ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและยังช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อองค์กรที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พัชรินทร์  จันทร์แจ้ง (2560)ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาคู่มือการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ
ของการเบิกจ่ายหลังใช้คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดโครงการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏนครปฐม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ อาจารย์ผู้จัดโครงการบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่
ผู้เบิกเงินโครงการบริการวิชาการ จ านวน 16 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก การศึกษาระเบียบ
กระทรวงการคลัง จัดท าแบบสอบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้คู่มือจากกลุ่มตัวอย่าง 
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า  1. ได้พัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประกอบไปด้วย อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ เอกสาร
ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ และตัวอย่างประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
จัดโครงการบริการวิชาการ 2. ประสิทธิภาพของการเบิกจ่ายก่อนการพัฒนาคู่มือ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน
การจัดโครงการบริการวิชาการ ผู้ใช้มีปัญหาการเบิกจ่าย ร้อยละ 35.37 และหลังจากการพัฒนาการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ ผู้ใช้มีปัญหาการเบิกจ่ายลดลงเหลือร้อยละ 17.32 
และผู้ใช้คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มี
ความพึงพอใจในระดับ “มาก” (X = 4.29, SD = 0.38)   
 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีจรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
ดังนี้ 
จรรยาบรรณที่พึงมีในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 1. บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเอง ต่อวิชาชีพ ต่อการปฏิบัติงาน และต่อหน่วยงาน ดังนี้ 
     1.1 ในกรณีวิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดแล้ว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพนั้นด้วย 
     1.2 ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
     1.3 ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ 
  1.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
  1.6 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  1.7 ไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ 
  1.8 ไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
 2. บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อผู้ร่วมงาน ดังนี้ 
  2.1 ผู้ ใต้บังคับบัญชาต้องให้ความเคารพ ความคิดเห็น และการเสนอแนะต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยสุจริต 
  2.2 ผู้บังคับบัญชาต้องปกครองดูผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องและ     
เป็นธรรม 
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  2.3 บุคลากรต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคีและมี          
มนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 3. บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้บริการ ดังนี้ 
  3.1 ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 
  3.2 ไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ 
โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาและผู้รับบริการ 
  3.3 ไม่กระท าการสอนหรืออบรมนักศึกษา เพ่ือให้กระท าการที่รู้ว่าผิดกฎหมาย หรือฝ่า
ฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 
  3.4 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษาและ
ผู้รับบริการเพื่อให้กระท าหรือไม่กระท าการใด 
  3.5 ไม่ประพฤติชู้สาว หรือกระท าอนาจารกับนักศึกษาและบุคคลอ่ืนซึ่ งมิใช่คู่สมรส    
ของตน 
  3.6 ไม่ประพฤติล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่
สมรสของตน 
  3.7 ไม่แก้ไขผลการเรียน หรือผลการสอบของนักศึกษาโดยมิชอบ 
  3.8 ไม่เปิดเผยข้อสอบโดยมิชอบ 
 4. บุคลากรต้องมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม ดังนี้ 
  4.1 ให้บริการด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพ 
  4.2 ประพฤติตนเป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
 
ประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง  มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา 
 โดยที่ เป็นการสมควรยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่ พึ งมีใน
สถาบันอุดมศึกษาตามประกาศ  ก.พ.อ.  ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2550  และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของกฎหมาย ก.พ.อ. อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 14 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 จึงก าหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 จรรยาบรรณที่ก าหนดจะต้องครอบคลุมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท
ต าแหน่ง โดยต้องค านึงถึงลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพและลักษณะวิชาการด้วย 
   ข้อ  2  จรรยาบรรณท่ีก าหนดต้องยึดมั่นในหลักการต่อไปนี้ 
  1) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  2) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
  3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  4) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศึกษา 

 ข้อ  3  จรรยาบรรณท่ีก าหนดต้องครอบคลุม 
  1) จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  2) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
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  3) จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 
  4) จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  5) จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา 
  6) จรรยาบรรณต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 
  7) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน 
  8) จรรยาบรรณต่อนิสิตนักศึกษาและผู้รับบริการ 
  9) จรรยาบรรณต่อประชาชน   
  10) จรรยาบรรณต่อสังคม 
  ข้อ  4  การกระท าผิดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาดังต่อไปนี้อย่างน้อยให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง 

1) การน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนโดยมิชอบ 
  2) การล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่งมิใช่คู่สมรสของตน 
  3) การเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษาหรือ
ผู้รับบริการเพื่อกระท าหรือไม่กระท าการใด 
  4) การเปิดเผยความลับของนักศึกษาที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือจากความไว้วางใจ
ทั้งนี้โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ 
  5) การสอนหรืออบรมนักศึกษาเพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่าผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรม
อันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง 
  6) การกระท าความผิดอ่ืนตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดตามสภาพและความ
ร้ายแรงของการกระท า 
 ข้อ  5  ให้มีองค์กรและกระบวนการด าเนินการทางจรรยาบรรณซึ่งอย่างน้อยต้องมีมาตรฐาน
ดังต่อไปนี้ 
  1) องค์กรพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าความผิดจรรยาบรรณ  จะต้องเป็นคณะบุคคล
ที่มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง 
  2) การริเริ่มด าเนินการทางจรรยาบรรณอาจกระท าได้โดยผู้กล่าวหา  หรือผู้บังคับบัญชา
ขอให้ด าเนินการ  หรือคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นสมควรสอบสวน 
  3) การสอบสวนและพิจารณาต้องยึดหลักการให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบข้อกล่าวหา  การรับ
ฟังการแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอ  การเปิดโอกาสให้มีการคัดค้ านผู้สอบสวนหรือ
กรรมการได้การคุ้มครองผู้กล่าวหาหรือพยานที่เป็นนักศึกษา 
 ข้อ  6  การกระท าผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดหรือผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ด าเนินการทางวินัย
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ กษาถ้าไม่เป็นความผิดวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการดังนี้  
  1) ตักเตือน  หรือ 
  2) สั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด  หรือ 
  3) ท าทัณฑ์บนเมื่อได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติบุคคล
ด้วย 
 ข้อ 7 จรรยาบรรณที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดจะต้องก าหนดให้ชัดเจนว่าการประพฤติผิด
จรรยาบรรณในเรื่องใดไม่เป็นความผิดวินัย หรือเป็นความผิดวินัย หรือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
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 ข้อ  8  ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีมาตรการส่งเสริมจรรยาบรรณแก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ  
โดยอาจก าหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานอื่นมีหน้าที่ด าเนินการดังกล่าว 
 ข้อ  9  ในการก าหนดจรรยาบรรณให้สภาสถาบันอุดมศึกษารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย 
 
คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานที่ผู้เขียนได้เลือกมาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน  คือคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรับข้าราชการ โดยมีหลักการส าคัญ คือ หลักการครองตน หลักการครองงาน หลักการครอง
คน หลักธรรมาภิบาล 
1. หลักการครองตน 
 1.1 หลักการครองตน  ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้ 
  1) เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดี  คือ เป็นผู้มีสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดี 
  2) มีสุขภาพกายที่ดี คือ เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีท่วงท่ากิริยา รวมทั้งการแต่งกาย  
ที่สุภาพ เรียบร้อย ดีงาม สะอาด และดูสง่างามสมฐานะ 
  3) มีสุขภาพจิตที่ดี คือ เป็นผู้มีอัธยาศัยใจคอที่งาม เป็นคนดี มีศีลธรรม ได้แก่ ศรัทธา ศีล 
สุตะ จาคะ วิริยะ สติ สมาธิ และปัญญา 
 1.2 ผู้มีกัลยาณมิตตธรรม คือ ผู้มีคุณธรรมของมิตรที่ดี ๗ ประการ คือ 
  1) เป็นผู้น่ารัก (ปิโย) คือ เป็นผู้มีจิตใจกอปรด้วยเมตตากรุณาพรหมวิหาร 
  2) เป็นผู้น่าเคารพบูชา (ครุ) คือ เป็นผู้ที่สามารถเอาเป็นที่พ่ึงอาศัย  เป็นที่พ่ึงทางใจ 
  3) เป็นผู้น่านับถือ  น่าเจริญใจ (ภาวนีโย)  ด้วยว่า  เป็นผู้ได้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้ว  ควร 
แก่การยอมรับและยกย่องนับถือ  เอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ 
  4) เป็นผู้รู้จักพูดจาโดยมีเหตุผลและหลักการ (วัตตา)  รู้จักชี้แจง แนะน า ให้ผู้อื่น เข้าใจดี 
แจ่มแจ้ง  เป็นที่ปรึกษาที่ดี 
  5) เป็นผู้อดทนต่อถ้อยค าที่ล่วงเกิน วิพากษ์ วิจารณ์ ซักถาม หรือขอปรึกษาหารือ ขอ ให้
ค าแนะน าต่างๆ ได้ (วจนักขโม) 
  6) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้ง  หรือเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจอย่าง ถูกต้อง  
และ ตรงประเด็นได้ (คัมภีรัญ จะ กะถัง กัตตา) 
  7) ไม่ชักน าในอฐานะ (โน จัฏฐาเน นิโยชะเย) คือไม่ชักจูงไปในทางเสื่อม (อบายมุข)  
หรือ ไปในทางที่เหลวไหลไร้สาระ หรือที่เป็นโทษ  เป็นความทุกข์  เดือดร้อน 
2. หลักการครองงาน ประกอบด้วยหลักธรรม คือ อิทธิบาทธรรม ได้แก่ 
  1) ฉันทะ  ความรักงาน   
  2) วิริยะ  ความเพียร  
  3) จิตตะ  ความเป็นผู้มีใจจดจ่ออยู่กับการงาน   
  4) วิมังสา  ความเป็นผู้รู้จักพิจารณาเหตุสังเกตผลในการปฏิบัติงานของตนเอง   
3. หลักการครองคน ประกอบด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้ 
 1. รู้จักหลักปฏิบัติต่อกันด้วยดี ระหว่างผู้บังคับบัญชากับลูกน้อง หรือผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา   
 2. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ที่ดีด้วยคุณธรรม คือพรหมวิหารธรรม และ    
สังคหวัตถุ  
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  พรหมวิหารธรรม คุณธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ 4 ประการ 
  (1) เมตตา  คือ ความรัก ปรารถนาที่จะให้ผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข 
  (2) กรุณา  คือ ความสงสาร ปรารถนาให้ผู้มีทุกข์ เดือดร้อน ให้พ้นทุกข์ 
  (3) มทุิตา  คือ ความพลอยยินดี ที่ผู้อื่นได้ดี  ไม่คิดอิจฉาริษยากัน 
  (4) อุเบกขา คือ ความวางเฉย  ไม่ยินดียินร้ายเมื่อผู้อื่นถึงซ่ึงความวิบัติ   
  สังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ  คือ 
  (1) ทาน  รู้จักให้ปัน สิ่งของ ของตน  แก่ผู้อื่นท่ีควรให้ปัน 
  (2) ปิยวาจา  รู้จักเจรจาอ่อนหวาน  คือ กล่าวแต่วาจาที่สุภาพอ่อนโยน 
  (3) อัตถจริยา  รู้จักประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 
  (4) สมานัตตตา  เป็นผู้มีตนเสมอ  คือ ไม่ถือตัวเย่อหยิ่ง จองหอง อวดดี 
4. หลักธรรมาภิบาล คือคุณธรรมของนักปกครองนักบริหารที่ดี (Good Governance) คือ 
  1) หลักความถูกต้อง คือ มีการพิจารณาวินิจฉัยปัญหา  การท าการตัดสินใจ (Decision 
Making) และสั่งการ (Command) ด้วยความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองและกฎระเบียบข้อบังคับ  
ขององค์กรที่ออกตามกฎหมาย ถูกต้องตามหลักศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของสังคม ถูกต้อง 
ตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ  และถูกต้องตรงประเด็นตามหลักวิชา  และได้รับความพึง
พอใจ  จากชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
  2) หลักความเหมาะสม คือ รู้จักคิด พูด ท า กิจการงาน และปฏิบัติงานได้เหมาะสม    
ถูกกาละ เทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์  
  3) หลักความบริสุทธิ์ คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ กระท ากิจการงาน ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
คือ ด้วยเจตนา ความคิดอ่าน ที่บริสุทธิ์ 
  4) หลักความยุติธรรม คือ มีการวินิจฉัย สั่งการ และปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้ปกครอง และบุคคล
ที่เก่ียวข้อง ด้วยความชอบธรรม บนพื้นฐานแห่งหลักธรรม หลักการ เหตุผล และข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
และตรงประเด็น  และด้วยความเที่ยงธรรม คือ ไม่อคติ หรือล าเอียงด้วยความหลงรัก หลงชัง ด้วยความ
กลังเกรง และด้วยความหลง ไม่รู้จริง คือขาดข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ และสมบูรณ์ เป็นเครื่อง 
ประกอบการวินิจฉัย ตัดสินใจ ให้ความเท่ียงธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

บทที่ 4 
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 
 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ต้องด าเนินการตาม ระเบียบ ข้อบังคับ และตามค าสั่ง ที่
เกี่ยวข้อง ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินต้องวิเคราะห์ และตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา ด้วยความถูกต้อง แม่นย า ชัดเจน จึงจ าเป็นต้องมีวิธีหรือเทคนิคในการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมสัมมนา ให้กับผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง โดยมีขั้นตอนและเทคนิคการปฏิบัติดังนี้ 
 
กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 
 ในการก าหนดแผนการจัดโครงการซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
ประจ าปีงบประมาณ  ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการของฝ่ายและสาขาวิชาต่าง ๆ  เพ่ือน าคณะ
ไปสู่เป้าหมายที่สอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีขั้นตอนการจัด
โครงการ เริ่มตั้งแต่การขออนุมัติโครงการ การส่งเอกสารการเบิกจ่าย จนถึงขั้นตอนการสรุปผลโครงการ
ดังนี้  

ล าดับที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 ตรวจสอบแผนปฏิบัติการว่ามีโครงการใดถึงระยะเวลาในการด าเนิน
โครงการแล้วยังไม่ด าเนินการ จากนั้นจัดท าหนังสือเร่งรัดการด าเนิน
โครงการ 

30 นาที  
(ข้ึนอยู่กับจ านวน

โครงการ) 
2 ส่งเอกสารการเร่งรัดการด าเนินโครงการให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ 15 นาที 
3 ผู้รับผิดชอบส่งเอกสารเพ่ือขออนุมัติ จัดโครงการ ส่งเอกสารก่อนจัด

โครงการ 2 
สัปดาห์  

4 จัดท าสัญญายืมเงิน  ก่อนเริ่มโครงการ 
1 สัปดาห์ 

5 ด าเนินการเรื่องจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ พร้อมทั้งตรวจ
รับ 

ตรวจรับก่อน
โครงการเริ่ม 

6 จัดท าหนังสือเชิญวิทยากร  10 นาที 
7 ด าเนินโครงการจัดอบรม สัมมนา ขึ้นอยู่กับ

ระยะเวลาใน
โครงการ 

8 ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารการเบิกจ่ายและคืนเงินยืมทดลองจ่าย ภายใน 30 วัน 
นับจากสิ้นสุด

โครงการ 
9 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย โดยพจิารณาจาก

เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมว่าถูกต้องตามระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ หรือไม่ 

30 นาที 
(ข้ึนอยู่กับจ านวน

เอกสาร) 
10 ด าเนินการเบิกจ่าย โดยจัดท าข้อมูลในระบบ MIS 10 นาที 
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ล าดับที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

11 เสนอเรื่องเบิกจ่ายให้ผู้ขออนุมัติเบิกลงนาม 2 กรณี  
1. เห็นชอบ  
2. ไม่เห็นชอบ .......................... 

5 นาที 

12 เสนอเรื่องเบิกจ่ายให้คณบดีลงนาม 1 วัน 
13 ถ่ายเอกสารเรื่องเบิกจ่าย เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการจัดท าสรุปโครงการ 15 นาที 
14 ส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้กองคลังและพัสดุ 1 วัน 
15 ผู้รับผิดชอบโครงการส่งสรุปผลโครงการให้คณะ 1 เดือน  

นับจากสิ้นสุด
โครงการ 

 
 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 การติดตามผลการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถติดตามได้จากดังวิธีการดังนี้  
  1. จากการสอบถามกองคลังและพัสดุ 
  2. ติดตามในระบบ MIS ซึ่งเมื่อจ่ายเงินแล้วในระบบจะขึ้น เลขท่ีจ่าย และวันที่จ่ายเงิน 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานประเมินได้จาก  
  1. การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
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 เทคนิคการปฏิบัติงาน การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา มีดังนี้ 
 1. การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังนี้ 

ล าดับที่ รายการ อัตราในการเบิกจ่าย 
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายตามล าดับที่ 1 ถึง 8 ให้เบิกจ่าย

ได้ เท่ าที่ จ่ ายจริ ง  ตามความจ า เป็น 
เหมาะสมและประหยัด 
 
  

2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
3 ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
4 ค่าประกาศนียบัตร 
5 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
6 ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
8 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
9 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   25 บาท/คน/มื้อ  

(กรณีจัดในสถานท่ีรัฐตามมาตรการประหยัด
ค่าใช้จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี) 

10 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 

ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตรา
ใบละ 300 บาท 

11 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่
เกิน 1,500 บาท 

12 ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายตามล าดับที่  12 ถึง 15 ให้
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่
ก าหนดไว้ 

13 ค่าอาหาร   
14 ค่าเช่าที่พัก 
15 ค่ายานพาหนะ 

 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
 (1) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ ไม่เกิน 1 คน 

  (2) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะให้จ่ายค่าสมนาคุณ
วิทยากรได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู้ด าเนินการอภิปรายหรือสัมมนาท่ีท าหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย 
 (3) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่มอภิปรายหรือสัมมนา
หรือแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ซึ่งได้ก าหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและจ าเป็นต้องมีวิทยากร
ประจ ากลุ่มให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

  (4) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ตาม (1) (2) หรือ (3) ให้เฉลี่ยจ่าย
ค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจ านวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์  

  (5) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการฝึกอบรมโดยไม่ต้องหักเวลาที่
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มแต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีก าหนดเวลาการฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าห้าสิบนาที กรณีก าหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาทีให้เบิกจ่ายค่า
สมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง 
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 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร  
  (ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือ ไม่ก็ตาม ให้
ได้รับค่าสมนาคุณส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ส่วนการฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน ชั่วโมงละ 600 บาท   
 (ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่าสมนาคุณส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการ ประเภท  ก  
ไม่เกินชั่วโมงละ  1,600  บาท ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท  ข  และ การฝึกอบรมบุคคลภายนอก  
ให้ไดร้ับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท   
 (ค) กรณีที่จ าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ เพ่ือ
ประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่ก าหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ สูงกว่า
อัตราที่ก าหนดตาม  (ก)  หรือ  (ข)  ก็ได้  โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ งบประมาณ   
 (ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น  ถ้าวิทยากรได้รับ ค่าสมนาคุณจาก
หน่วยงานอื่นแล้ว ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการ ที่จัดการฝึกอบรม  
เว้นแต่จะท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอ่ืน  
 
 

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม 
(บาท : วัน : คน) 

ระดับการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในสถานที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

การฝึกอบรมในสถานที่เอกชน 

ในประเทศ 
ในต่างประเทศ 

ในประเทศ 
ในต่างประเทศ จัดครบ 

ทุกมื้อ 
จัดไม่ครบ

ทุกมื้อ 
จัดครบ 
ทุกมื้อ 

จัดไม่ครบ
ทุกมื้อ 

1. การฝึกอบรมราชการ 
ประเภท ก 

ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 2,500 ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 2,500 

2. การฝึกอบรมราชการ
ประเภท ข 

ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 2,500 ไม่เกิน 950 ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 2,500 

3. การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 ให้จัดไดเ้ฉพาะ
การฝึกอบรมใน
ประเทศเท่านั้น 

ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 ให้จัดไดเ้ฉพาะ
การฝึกอบรมใน
ประเทศเท่านั้น 

 
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรม 

 
ประเภทการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักเดี่ยว 

(บาท : วัน : คน) 
ค่าเช่าห้องพักคู่ 

(บาท : วัน : คน) 
1. การฝึกอบรมราชการ ประเภท ก ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300 
2. การฝึกอบรมราชการประเภท ข  ไม่เกิน 1,450 ไม่เกิน 900 
3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 750 
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ค่ายานพาหนะ 
การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป - กลับระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก  หรือที่ปฏิบัติราชการ ไปยัง

สถานที่จัดฝึกอบรม ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จัด การฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด 
กรณีจา้งเหมารถยนต์ใช้บริการผู้โดยสารมีอัตราค่าจ้างรถยนต์โดยสารดังนี้ 
ข้อ 1 การจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ปรับอากาศ พร้อมค่าน้ ามันรถ ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ 
 เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราไม่เกินดังนี้ 
 (1) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 10,000 บาท/วัน 
 (2) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง คันละไม่เกิน  8,000 บาท/วัน 
 (3) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง คันละไม่เกิน  3,000 บาท/วัน 
ข้อ 2 การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมค่าน้ ามันรถ ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ 
 เท่าท่ีจ่ายจริงในอัตราไม่เกินดังนี้ 
 (1) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 60 ที่นั่ง คันละไม่เกิน 15,000 บาท/วัน 
 (2) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง คันละไม่เกิน  13,000 บาท/วัน 
 (3) รถยนต์มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง คันละไม่เกิน   4,500 บาท/วัน 

2. การตรวจเอกสารในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนามีข้ันตอนดังนี้ 
 2.1 พิจารณาตรวจสอบโครงการ วัน เวลา และสถานที่ ต้องถูกต้องครบถ้วน 
 2.2 ในการจัดโครงการ อบรม สัมมนา ผู้เข้ารับการอบรมต้องลงทะเบียนเข้ารับการอบรมให้
ครบถ้วน โดยใบลงทะเบียนต้องระบุชื่อโครงการ วันเวลาและสถานที่ให้ชัดเจน 
 2.3 พิจารณาดูว่าโครงการจัดให้แก่ใคร บุคลากรของรัฐ บุคคลภายนอก หรือนักศึกษา ซึ่งอัตราใน
การเบิกจ่ายนั้นมีความแตกต่างกัน 
 2.4 เทคนิคการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและหลักฐานการเบิกค่าตอบแทนวิทยากร 
  2.4.1 ตรวจสอบรายละเอียดโครงการซึ่งต้องได้การขออนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
  2.4.2 พิจารณาว่าโครงการจัดให้แก่ใคร วิทยากรเป็นใคร เป็นบุคลากรของรัฐหรือไม่ ซึ่ง
มีหลักเกณฑ์และอัตราดังนี้  
  - กรณีจัดอบรมให้แก่บุคลากรของรัฐ และบุคคลภายนอกมีหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 
  (1) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยายให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ ไม่เกิน 
1 คน 

   (2) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะให้จ่ายค่า
สมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 5 คน โดยรวมถึงผู้ด าเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับ
วิทยากรด้วย     

   (3) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่มอภิปรายหรือ
สัมมนาหรือแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ซึ่งได้ก าหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและจ าเป็นต้องมี
วิทยากรประจ ากลุ่มให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

   (4) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ตาม (1) (2) หรือ (3) ให้
เฉลี่ยจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจ านวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์  
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  (5) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการฝึกอบรมโดยไม่ต้อง
หักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มแต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีก าหนดเวลาการฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่าห้าสิบนาที กรณีก าหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาทีแต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาทีให้เบิกจ่าย
ค่าสมนาคุณวิทยากรได้ก่ึงหนึ่ง 
 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร  
  (ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือ ไม่ก็ตาม ให้
ได้รับค่าสมนาคุณส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ส่วนการฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน ชั่วโมงละ 600 บาท   
 (ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่าสมนาคุณส าหรับการฝึกอบรมข้าราชการ ประเภท ก 
ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และ การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้
ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ 1,200  บาท   
 (ค) กรณีที่จ าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ  เพ่ือ
ประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่ก าหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณ สูงกว่า
อัตราที่ก าหนดตาม  (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ   
 (ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น ถ้าวิทยากรได้รับ ค่าสมนาคุณจาก
หน่วยงานอื่นแล้ว ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการ ที่จัดการฝึกอบรม  
เว้นแต่จะท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอ่ืน  
 
 - กรณีจัดอบรมให้แก่นักศึกษามีหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 
  การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรกรณีจัดอบรมให้แก่นักศึกษาใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการจัดอบรม
ให้แก่บุคลากรของรัฐ และบุคคลภายนอก 
 อัตราค่าตอบแทนวิทยากรซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่งโมงละ 600 บาท/คน 
 วิทยากรมีสิทธิเบิกค่าพาหนะ และค่าที่พัก ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
  2.4.3 ตรวจสอบใบส าคัญรับเงิน ชื่อที่อยู่ ให้ถูกต้องตรงตามส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน โดยระบุชื่อโครงการ ส่วนราชการที่จัดอบรม วัน เวลา และจ านวนเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ต้องมี
ลายมือชื่อผู้รับเงินและ ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินให้ครบถ้วน  
  2.4.4 ตรวจสอบหนังสือเชิญวิทยากร ชื่อ-สกุล วิทยากร วัน เวลา สถานที่ ให้ถูกต้อง 
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ตัวอย่างใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร 
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ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.4.5 พิจารณาว่าวิทยากร เป็นใคร เป็นบุคลากรของรัฐหรือไม่ ซึ่งอัตราการเบิกค่าตอบแทน
วิทยากร ระหว่างบุคลากรของรัฐ และเอกชนนั้นมีความแตกต่างกัน 
 2.5 เทคนิคการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและหลักฐานการเบิกค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม  
 2.5.1 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งผู้ขาย
อาหารออกให้ ชื่อและที่อยู่ในใบส าคัญรับเงินต้องตรงตามบัตรประจ าตัวประชาชน ต้องมีลายมือชื่อผู้รับ
เงินและ ลายมือชื่อผู้จ่ายเงินให้ครบถ้วน รายการ และจ านวนเงินถูกต้อง เอกสารต้องไม่มีรอยลบ หรือขีด
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ฆ่า ถ้าในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องลบ หรือขีดฆ่า ผู้รับเงินต้องเป็นผู้เซ็นก ากับเอกสารดังกล่าว และต้อง
พิจารณาอัตราให้เป็นไปตามระเบียบ หรือประกาศท่ีก าหนด โดยมีอัตราค่าอาหารดังนี้ 
 - กรณีจัดอบรมให้แก่บุคลากรของรัฐ และบุคคลภายนอกมีหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 
 

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม 
(บาท : วัน : คน) 

ระดับการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในสถานที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

การฝึกอบรมในสถานที่เอกชน 

ในประเทศ 
ในต่างประเทศ 

ในประเทศ 
ในต่างประเทศ จัดครบ 

ทุกมื้อ 
จัดไม่ครบ

ทุกมื้อ 
จัดครบ 
ทุกมื้อ 

จัดไม่ครบ
ทุกมื้อ 

1. การฝึกอบรมราชการ 
ประเภท ก 

ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 2,500 ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 850 ไม่เกิน 2,500 

2. การฝึกอบรมราชการ
ประเภท ข 

ไม่เกิน 600 ไม่เกิน 400 ไม่เกิน 2,500 ไม่เกิน 950 ไม่เกิน 700 ไม่เกิน 2,500 

3. การฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 300 ให้จัดไดเ้ฉพาะ
การฝึกอบรมใน
ประเทศเท่านั้น 

ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 ให้จัดไดเ้ฉพาะ
การฝึกอบรมใน
ประเทศเท่านั้น 

 
 - กรณีจัดอบรมให้แก่นักศึกษามีหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการ 

การฝึกอบรมในสถานที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

การฝึกอบรมในสถานที่เอกชน 

จัดครบทุกม้ือ จัดไม่ครบทุกม้ือ จัดครบทุกม้ือ จัดไม่ครบทุกม้ือ 
ค่าอาหาร ไม่เกิน 150/วัน/คน ไม่เกิน 75/วัน/คน ไม่เกิน 200/วัน/คน ไม่เกิน 125/วัน/คน 

รายการ 
การฝึกอบรมในสถานที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

การฝึกอบรมในสถานที่เอกชน 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ไม่เกิน  25 บาท/ครึ่งวัน/คน ไม่เกิน 50 บาท/ครึ่งวัน/คน 
ค่าเครื่องดื่ม ไม่เกิน 10 บาท/ครึ่งวัน/คน ไม่เกิน 20 บาท/ครึ่งวัน/คน 
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ตัวอย่าง ใบส าคัญรับเงินค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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ตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.6 เทคนิคการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและหลักฐานการเบิกค่าที่พักโดยมีอัตราและ
หลักเกณฑ์ดังนี้ 
 
 ค่าเช่าที่พัก  ให้เบิกจ่ายตามประเภทบุคลากร ดังนี้ 

ประเภทการฝึกอบรม 
ค่าเช่าห้องพักเดี่ยว 
(บาท : วัน : คน) 

ค่าเช่าห้องพักคู่ 
(บาท : วัน : คน) 

1. การฝึกอบรมราชการ ประเภท ก ไม่เกิน 2,400 ไม่เกิน 1,300 
2. การฝึกอบรมราชการประเภท ข  ไม่เกิน 1,450 ไม่เกิน 900 
3. การฝึกอบรมบคุคลภายนอก ไม่เกิน 1,200 ไม่เกิน 750 
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 กรณีฝึกอบรมให้นักศึกษา อัตราค่าที่พักให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินวันละ 300 บาท/คน 
 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะให้พวกรวม 2 คน ต่อหนึ่งห้อง เว้นแต่กรณีไม่เหมาะสม เช่นต่างเพศ และ
ไม่ได้เป็นคู่สมรสกัน มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถพักรวมได้ เช่น ป่วยเป็นโรคติดต่อ ต้องมีใบรับรองแพทย์ 
 2.6.1 ตรวจตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่อนุมัติให้ไปราชการต้องมีรายละเอียด
คือ  
  - ต้องมีค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่องให้บุคลากรไปราชการ โดย ระบุ ชื่อ-สกุล              
ผู้ไปราชการเพ่ือเข้ารับการอบรม  ระบุวัน เดือน ปี และสถานที่ไปราชการ 
 2.6.2 ตรวจใบแจ้งการเข้าพัก (Folio) และใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก ต้องระบุสถานที่ตั้ง หมายเลข
โทรศัพท ์
  - ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ผู้เข้าพักในใบแจ้งการเข้าพักให้ตรงตามค าสั่งไปราชการ และระบุ
ว่าพักห้องอะไร วันที่ เดือน พ.ศ. ที่เข้าพัก และวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ออกจากที่พัก  
  - ตรวจชื่อ-สกุล ผู้เข้าพักในใบเสร็จรับเงินว่าถูกต้องตามใบแจ้งการเข้าพัก หรือไม่           
ในใบเสร็จรับเงิน ต้องมีลายมือชื่อผู้รับเงิน ระบุจ านวนเงินที่ถูกต้อง กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะให้ออก
ใบเสร็จรวมในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมกับแนบใบแจ้งการเข้าพัก (Folio) 
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ตัวอย่างค าสั่งไปราชการ 
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ตัวอย่างใบเสร็จค่าที่พัก 
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ตัวอย่างใบแจ้งการเข้าพัก (Folio) 
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  2.7 เทคนิคการตรวจสอบเอกสารการเบิกค่ายานพาหนะ  
  2.7.1 กรณีใช้รถราชการ การขออนุมัติใช้รถราชการในการเดินทางไปราชการ อบรม 
สัมมนา จะต้องเขียนแบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ พร้อมกับแนบโครงการ โดยงานยานพาหนะจะพิจารณา
จัดรถให้ และระบุทะเบียนรถ และชื่อพนักงานขับรถด้วย ค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายรถ เช่นค่าน้ ามัน ค่าทาง
ด่วน สามารถเบิกได้ตามท่ีจ่ายจริงและมีใบเสร็จรับเงินตามรายการดังกล่าว  
  - ใบขอใช้รถราชการ ต้องระบุ วัน เวลา สถานที่ เพ่ือการตรวจสอบให้สอดคล้องกับการ
เดินทาง ไป - กลับ และป้องกันการออกนอกเส้นทาง  
  - ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันรถ ต้องออกในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ต้องระบุชื่อที่อยู่
ของสถานบริการปั๊มน้ ามัน ต้องระบุรายการค่าใช้ค่าจ่าย ประเภทน้ ามัน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงินสุทธิ 
และ หมายเลขทะเบียนรถยนต์  วันที่ต้องสอดคล้องกับวันที่เดินทางไปราชการ และต้องมีลายมือชื่อผู้รับ
เงิน 
  - ตรวจสอบค าสั่งไปราชการ ต้องระบุชื่อพนักงานขับรถยนต์ และระบุทะเบียนรถยนต์ 

 
ตัวอย่างใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ 
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ตัวอย่างใบเสร็จค่าน้ ามัน 
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ตัวอย่างค าสั่งไปราชการ 
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 2.7.2 กรณีจ้างเหมารถยนต์ใช้บริการผู้โดยสาร จะต้องท าสัญญาเช่ารถ ซึ่งต้องลงนามโดย
อธิการบดี เป็นผู้ว่าจ้าง และต้องด าเนินการตามระเบียบพัสดุ  
 

ตัวอย่างสัญญาจ้างเหมารถยนต์ใช้บริการผู้โดยสาร 
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บทที่ 5  
ปัญหาอุปสรรคแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 

 
 ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินคณะ ในบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบเอกสารในการเบิกจ่ายเงิน ของ
ส่วนราชการ ซึ่งการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา มีกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ หลาย
ส่วนด้วยกัน นอกจากผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินจะต้องเป็นผู้รอบรู้ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็น 
อย่างดีแล้ว ยังต้องท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้รับบริการ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอยู่
เสมอๆ ซึ่งสามารถสรุป ประเด็นดังต่อไปนี้ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบบ่อย ๆ จากการ
ตรวจสอบเอกสารค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 
 

ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
1. การขออนุมัติโครงการ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ โ ค ร ง ก า ร เ ขี ย น

โครงการไม่ชัดเจน  แจ้ งข้อมูล
รายละเอียดไม่ ครบถ้วน เช่นไม่
ระบุว่าโครงการจัดให้แก่ใคร ไม่
ร ะบุ ต า แหน่ ง  และสั ง กั ดของ
วิทยากร ซึ่งรายละเอียดดังกล่าว
ต้องน ามาพิจารณาในการเบิกจ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นอัตราค่า อาหาร ค่าที่
พัก และค่าวิทยากร  

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของ
คณะแจ้ ง ไปยั ง ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
โครงการ เพ่ือขอข้อมูล เพ่ิมเติม
พร้อมทั้งแจ้งแนวปฏิบัติในการ 
ขออนุมัติ โครงการ การเขียน
โครงการที่ถูกต้อง ทั้ งนี้คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี
การก าหนดแบบฟอร์มการเขียน
โครงการ พร้อมทั้งขอให้แนบ
ประวัติวิทยากรเพ่ือประกอบการ
พิจารณาทุกครั้ง  

2.  การขออนุมัติ โครงการ
กระชั้นชิด 

ผู้ขออนุมัติ โครงการส่ง เรื่องให้
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของคณะ
กระชั้ นชิด  ซึ่ งอาจ เป็น เหตุ ให้
โคร งการอนุ มั ติ ไม่ ทั นก่ อนวั น
ด าเนินโครงการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการขอ
อนุมัติโครงการ พร้อมทั้งแจ้งให้
อาจารย์ในคณะทราบและถือ
ปฏิบัติ  

3. การขออนุมัติยืมเงินทดรอง
จ่ายกระชั้นชิด  

ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติยืม
เงินทดรองจ่ายกระชั้นชิด จึงท าให้
เรื่องยืมเงินอนุมัติ ไม่ทันในวันที่
ด า เ นิ น ก า ร  ซึ่ ง เ ป็ น ผ ล เ กี่ ย ว
เนื่องมาจากการขออนุมัติโครงการ
ล่าช้า 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของ
คณะพิจารณาโครงการและแจ้ง
ให้ ผู้ รั บผิ ดชอบโครงการขอ
อนุมัติ โครงการอย่ างน้อย  2 
สัปดาห์  เ พ่ือลดปัญหาความ
ล่าช้าในการขออนุมัติโครงการ 
และเมื่อโครงการอนุมัติแล้ ว 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน จะถาม
ถามไปยังผู้รับผิดชอบโครงการ
ในเรื่องของการยืมเงินทดรอง 
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ขั้นตอนด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
  จ่าย และรีบด าเนินการยืมเงินให้

ทันท ี
4. ด าเนินการเรื่องซื้อวัสดุ
ล่าช้า  

ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ทราบถึง
ระเบียบในการจัดซื้อวัสดุ ซึ่งคิดว่า
โครงการด าเนินการเรียบร้อยแล้ว
จึงน ามาใบเสร็จมาขอเบิก  
 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของ
คณะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ทราบถึงระเบียบการจัดซื้อพัสดุ 
พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนในการ
จัดซื้อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
โครงการทราบ 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ส่ง
ใช้เงินยืมตามเวลาที่ก าหนด 

ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ส่งใช้เงิน
ยืมตามเวลาที่ก าหนดเวลา  
 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของ
คณะแจ้ ง ให้ ผู้ รับผิ ดชอบ เร่ ง
เบิกจ่าย 

6. การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม
อัตราที่ก าหนด 

บุคลากรยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจ/ความช านาญ/ ความ
เชี่ยวชาญ ในกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือแนว ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการ เบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม สัมมนา 
 

ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ ให้เกิดความ
ช านาญ และสามารถแก้ ไข
ปัญหาในการ ปฏิบัติงานได้  
  
 

 
ข้อเสนอแนะ  
 เมื่อตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว และได้รับทราบถึงสถานการณ์ของ กระบวนการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา อันเป็นผลจากการจัดท าคู่มือครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว ผู้จัดท าจึงสรุปแนว
ทางแก้ไขปัญหาด้านการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเบิก
จ่ายเงิน ดังนี้  
 1. ควรมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคของทุกคณะ และน ามาลงในเว็บ เช่น  บอร์ด หรือถาม-
ตอบ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ท าให้สามารถทราบถึง ปัญหาของ
แต่ละคณะ/ แต่ละสาขาวิชา  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับคณะตนเอง  
 2. จัดบริการให้ค าแนะน า หรือบริการเป็นที่ปรึกษา หารือ ให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร  ที่ต้องการ
สอบถามวิธีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา พร้อมวิธีการเขียนเอกสารการเบิกจ่าย และตอบ
ข้อซักถามปัญหาการ เบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ในกรณีที่ผู้เบิกสงสัย ไม่เข้าใจ เพ่ือจะ
ได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 3. จัดท าแบบฟอร์มตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา พร้อมกับค าอธิบายประกอบ ในรูปแบบของคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้เบิกจ่ายได้ 
ศึกษาเป็นตัวอย่าง เพ่ือจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 4. จัดประชุม หรืออบรมเกี่ยวกับการเขียนเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา โดยให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนใจเข้ารับฟัง หรือเข้ารับการ 
อบรม เพ่ือรับทราบหลักเกณฑ์หรือระเบียบของการเขียนเอกสาร วิธีการในข้อนี้จะช่วยให้บุคลากรทุกท่าน
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ที่จะ เป็นผู้เบิกจ่ายเงิน สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การจัดท าคู่มือการ
เบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา อาจมีแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอ่ืนๆ ที่ผู้จัดท ายังมิได้กล่าวถึง 
ส าหรับการที่จะเลือกวิธีใดเพ่ือน ามาแก้ไขปัญหานี้นั้น ผลลัพธ์ที่ได้ คือการมีวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไข
ปัญหาด้านการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ให้ถูกต้อง ผลจากการจัดท าคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมสัมมนาฉบับนี้ จึงนับเป็น จุดเริ่มต้นของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจ าจากงานด้านต่างๆ ที่
ยังมีอีกมากมายให้สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างสะดวก ราบรื่น ปราศจากอุปสรรคที่จะขัดขวางความส าเร็จ
ของการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน ผู้จัดท ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคู่มือฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของ หน่วยงานต่างๆ ได้ หรือเป็นแนวทางในการจัดท าคู่มือเรื่องอ่ืนๆ       
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป  
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