บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลั ก การบริ ห ารงานไม่ ว่ า งานส่ ว นราชการ งานเอกชน หรื อ งานใหญ่ งานเล็ ก ล้ ว นมี
จุดมุ่งหมายให้งานนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างที่ตั้งไว้ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยการ
บริ ห ารงานต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย พื้ น ฐาน 4M’s ได้แก่ บุคลากร (man) เงิน (money) วัสดุอุปกรณ์
(materials) และการจัดการ (management) ซึ่งสาคัญต่อการบริหารงาน ถ้ากล่าวถึงเงินในระบบ
ของราชการ นั้นก็คือ “งบประมาณ” การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นหัวใจสาคัญการดาเนินงานของส่วน
ราชการทุกภาคส่วน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2545, หน้า 18)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ด้านการจัดการงบประมาณ โดยกรมบัญชีกลางได้มอบรับรางวัล ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชี
ภาครัฐ ประเภทดีเด่น ในปีงบประมาณ 2558 ให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้าน
การเงินการคลัง โดยคัดเลือกและประเมินส่วนราชการใน 5 มิติ คือ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบัญชี
ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านความรับผิด ทางละเมิด และด้า นการเบิกจ่าย อัน เป็นผลมาจาก
การด าเนิ น งานด้ า นการเบิ ก จ่ ายงบประมาณอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของหน่ ว ยงานทุ ก สั ง กัด (ข่ า ว
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่ว ยงานหนึ่งในระดับมหาวิทยาลัย มีผ ลการ
ดาเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อย 82.65 จัดอยู่ในอันดับ 4 จาก 5 หน่วยงาน ทั้งนี้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้พยายามดาเนินการเพื่อพัฒนาประสิทธิภ าพการเบิกจ่าย
งบประมาณให้ดีขึ้น เช่น การจัดประชุมบุคลากร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ
ชี้แจงข้อระเบียบในการปฏิบัติการเบิกจ่ายฯ และสนับสนุนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา กับส่วนราชการ หรือเอกชน
เพื ่อ ให้เ ข้า ใจกฎ ระเบีย บ และวิธ ีก ารปฏิบ ัต ิอ ย่า งถูก ต้อ ง (คณะกรรมการติด ตามการใช้จ ่า ย
งบประมาณและกากับ ติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุ ทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม, 2559)
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ เป็ น การจั ด การงบประมาณให้
ผู้ เ ดิ น ทางไปปฏิ บั ติ ร าชการมี ค วามคล่ อ งตั ว ในการไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ซึ่ ง มิ ใ ช่ ค่ า ตอบแทนในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าลงทะเบียน
ค่าทางด่วนพิเศษ (เฉพาะรถยนต์ของราชการ) เป็นต้น ที่จาเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่ง
การดาเนิ น งานในส่ ว นของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี ป ั ญ หาและอุ ป สรรค คื อ
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บุ ค ลากรในสั ง กั ด ยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจ กฎ ระเบี ย บ และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ทาให้ เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
ผู้วิจัยเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลด้านการเงินและงบประมาณ ซึ่งปฏิบัติงานในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาเป็นระยะเวลา 20 ปี จากการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิ กจ่ ายในการเดินทางไปราชการได้พบปัญหาหลายประการ ได้แก่ ประการแรก คือ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจในการกรอกเอกสารหรือแบบฟอร์ม ที่ต้องใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จึงทาให้เกิดปัญหาการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มีความ
ผิดพลาดต้องดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทาให้ล่าช้าในการดาเนินงาน เช่น ส่วนที่ 1 ไม่ใส่วัน เดือน ปี
ที่เขีย น ไม่ ใส่ เ ลขที่ค าสั่ ง หรื อบั น ทึก ไม่ใส่ วันที่ ได้รับ อนุมัติ และไม่ร ะบุส ถานที่ เดินทางไปปฏิบั ติ
ราชการ ในส่วนที่ 2 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไม่ระบุชื่อ ผู้ปฏิบัติราชการ ไม่ลงวัน
เดือน ปี และไม่ระบุชื่อผู้จ่ายเงิน (กรณีไปราชการเป็นหมู่คณะ) เป็นต้น ประการที่สอง คือ การแนบ
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องติดตามทวงถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกิด
ปัญหาล่าช้าในการเบิกจ่าย และคืนเงินราชการ ยกตัวอย่างกรณีการใช้รถยนต์ส่วนตัว หรือนั่งรถ
ประจาทาง ต้องใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ (แบบ บก.111) ประการที่สาม คือ การคานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการไม่ถูกต้อง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จะ
มีอัตราการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการคานวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ไม่ถูกต้องนั้น ถือเป็นปัญหาที่สาคัญปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายเงิน และประการสุดท้าย
คือ กระทรวงการคลังมีระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่หลายฉบับ เช่น พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ จานวน 4 ฉบับ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 3 ฉบับ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
จานวน 4 ฉบับ และหนังสือกรมบัญชีกลาง จานวน 1 ฉบับ การมีระเบียบปฏิบัติและข้อกาหนด
ที่เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายอยู่เป็นระยะ ๆ ทาให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดการสับสนจนดาเนินการ
ผิดพลาดอยู่เป็นประจา
ดัง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ศึ กษาปั ญหาและอุ ป สรรคที่เ กิ ด กับ การเบิ ก จ่า ยค่ าใช้ จ่ า ยในการเดิน ทาง
ไปราชการ โดยทาการสารวจการรับรู้ในเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายฯ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ได้ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคู่มือ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษา
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ให้เห็นขั้นตอน และวิธีการในการดาเนินงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น คู่ มื อ การเบิ ก จ่ า ยฯ ให้ แ ก่ บุ ค ลากรในสั ง กั ด คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ระเบียบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
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1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรู้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2. เพื่อพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.3 ขอบเขตการวิจัย
1.3.1 ประชากร
ประชากรในการวิจัย คือ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม โดยแบ่งเป็น บุคลากรสายวิชาการ จานวน 125 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 8 คน
รวมทั้งหมด 133 คน
1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ดังต่อไปนี้
1.3.2.1 ตัวแปรต้น คือ
1) การรับ รู ้ก ารเบิก จ่า ยค่า ใช้จ่า ยในการเดิน ทางไปราชการ ของบุค ลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2) คู่มือเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร
1.3.2.2 ตัวแปรตาม คือ
1) การรับ รู ้ก ารเบิก จ่า ยค่า ใช้จ่า ยในการเดิน ทางไปราชการของบุค ลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2) ประสิทธิภาพของคู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยประเมินจากระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้คู่มือการเบิกจ่ายที่พัฒนาขึ้น
1.3.3 เนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เนื้อหาระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2550
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3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 71 เรื่อง หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายค่าโดยสาร
เครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ. ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2550
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 42 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิก
ค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง
ไปราชการ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0530.4/ว 1177 เรื่อง แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2545
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการเฉพาะส่วนที่มีผลการบังคับใช้เท่านั้น มิได้นาระเบียบ ข้อบังคับที่ยกเลิกมาปรากฏในคู่มือ
1.3.4 ระยะเวลา
ดาเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2558 – เดือน ธันวาคม 2558

1.4 นิยามศัพท์ในการวิจัย
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง เอกสารที่ผู้วิจัยพัฒ นาขึ้นเพื่อ
เพิ่มประสิท ธิภ าพการรับ รู้เ รื่อ งการเบิก จ่า ยค่า ใช้จ่า ยในการเดิน ทางไปราชการ ของบุค ลากร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง งบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปราชการที่มิใช่
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ที่จาเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บุ คลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน พนั กงานมหาวิทยาลั ย (สายวิ ช าการ) พนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) และพนักงานราชการ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การรับ รู ้ก ารเบิก จ่า ยค่า ใช้จ ่า ยในการเดิน ทางไปราชการ หมายถึง การรับ รู ้ใ นกฎ
ระเบีย บการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการรับรู้เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของ
บุคลากรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการใช้คู่มือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อคู่มือ การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้ไปราชการ ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สามารถคานวณค่ าเบี้ ยเลี้ ยง เขี ยนใบเบิ กค่า ใช้จ ่า ยในการเดิน ทางไปราชการ ใบรับ รองแทน
ใบเสร็จรับเงิน สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายฯ และลดระยะเวลาการ
ส่งเอกสารการเบิกจ่ายฯ ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย สามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายฯ และทาให้ประหยัดเวลาในการทางานมากขึ้น
3. ผู้ไปราชการได้ทราบสิทธิ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

