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 บทที่ 1  

บทนํา 

 ความเปนมาและความสําคัญ 

ตามที่กระทรวงการคลังไดมีการปรับปรุงระเบียบการเบิกจายเงิน ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน 

และเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง  ตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  ดวย

ระบบอิเล็กทรอนิคส (Government fiscal Management Information System : GFMIS, 2546 ) ในการใช

ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินงานของภาครัฐใหมีความโปรงใสรวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหรวดเร็ว

และคลองตัวเพ่ิมมากยิ่งข้ึน เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบาย 

และยุทธศาสตรในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  มีสวนงานงบประมาณ 

กองคลัง ที่มีหนาที่ดําเนินงานตามภาระความรับผิดชอบ คือพิจารณากลั่นกรองเสนอเรื่องตางๆที่เก่ียวของกับการ

เบิกจายเงินเพ่ือเสนอขอผูมีอํานาจอนุมัติ  และใหคําปรึกษาดานกฎระเบียบขอบังคับตางๆเก่ียวกับการเบิก

จายเงินทุกหมวด การพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน ตรวจสอบใบสําคัญการเบิกจายเงินทุก

หมวดรายจาย ประกอบดวยหมวดคาตอบแทน หมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ หมวดครุภัณฑและหมวดคา

สาธารณูปโภค รวมทั้งดําเนินการตรวจสอบพรอมต้ังเบิกเงินสวัสดิการ และสิทธิประโยชน ดําเนินการวางฎีกา  

ยืมเงินราชการดําเนินการตั้งเบิกพรอมเบิกจายเงินงบบุคลากร ลักษณะของการดําเนินการเบิกจายนั้น เริ่มตั้งแต

การขออนุมัติ การติดตามการต้ังเบิก และการจัดทําทะเบียนคุมบัญชีตาง ๆ ซึ่งเรียกวากระบวนการเบิกจายเงิน

ซึ่งในการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการเบิกจายเงิน  ตองรวบรวมหลักฐาน  และใชขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของ  

เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินไดอยางถูกตอง ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ และเกิดความคุมคา  และมุงเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการนําไปใชเพื่อการวาง

แผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินการตรวจสอบเอกสาร เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการเบิก

จายเงินทุกหมวด  เชน  การพิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน จึงมี

ความสําคัญอยางมากที่สุด ที่จะตองปฏิบัติตามแผนใชจายงบประมาณท่ีกําหนดและเปนไปตามเปาหมายการเบิก

จายเงินงบประมาณ ตามนโยบายของสวนราชการ  หากไมดําเนินการอยางเครงครัดจะเกิดความเสียหายแก

ราชการได 

 ดังนั้น งานงบประมาณกองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงมีภารกิจอยูในความรับผิดชอบในการเบิก

จายเงิน  จึงไดกําหนดบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบในดานการเงินและการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไป

ตามแผนงานโครงการ กิจกรรมตางๆ ในดานการใชเงินงบประมาณแผนดิน  และงบประมาณเงินรายได

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ดวยการพิจารณากลั่นกรอง เสนอเร่ืองตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเบิกจายเงิน  และการ

ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายใหมีความถูกตอง ครบถวน ซึ่งจากการปฏิบัติงานพบวาในปจจุบัน   การ

ปฏิบัติงานดานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน กระบวนการเบิกจายเงินตามหมวด

คาตอบแทน  เชน คาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาตอบแทนกรรมการ ตามหมวดคาใชสอย เชน                 

คาเดินทางไปราชการ   คาใชจายในการฝกอบรม  และกระบวนการเบิกจายเงินตามหมวดคาวัสดุ เชน คาจัดซื้อ
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วัสดุ ซึ่งตองยึดถือกฎและระเบียบตาง ๆ ดังกลาวนั้น ไดประสบกับปญหาการปฏิบัติงานหลายประการ เชน

บุคลากรผูเก่ียวของเกิดความเขาใจไมถูกตองในการกรอกเอกสารหรือแบบฟอรมที่ตองใชเปนหลักฐาน

ประกอบการเบิกจายเงินจึงเกิดปญหาการเขียนขอมูลไมครบถวน เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทําใหตอง

ดําเนินการติดตามใหมาเขียนเพ่ิมเติมในภายหลัง และการแนบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจายไมถูกตอง

ครบถวนตองดําเนินการติดตามทวงถามผูท่ีเก่ียวของใหนําเอกสารหลักฐานดังกลาวมาแนบประกอบใหถูกตอง

และครบถวนปญหานี้ทําใหเกิดความลาชาในการทําหนังสือขออนุมัติการเบิกจายเงิน  หรือแมกระทั่งการคํานวณ

คาใชจายในการเดินทางไปราชการไมถูกตอง เชน คาเบ้ียเลี้ยง คาท่ีพัก  คาพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย

เนื่องจากการเดินทาง ซึ่งคาใชจายเหลานี้จะมีอัตราการเบิกจายตามที่ไดกําหนดในกฎและระเบียบที่เก่ียวของ  

ปญหาการคํานวณคาใชจายในการเดินทางไปราชการไมถูกตองนั้น ถือเปนปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่สงผล

กระทบตอการกระบวนการเบิกจายเงินเปนตน  จากปญหาดังกลาวทําใหการเบิกจายเงิน หนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี  มีการดําเนินการที่ไมครบถวนตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของการเบิกจายเงิน  ซึ่งถือ

เปนปญหาที่สําคัญ และสงผลกระทบตอกระบวนการเบิกจายเงิน และประกอบกับระเบียบการเบิกจายเงินมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูเบิกตองศึกษาและยึดถือ ทําใหเกิดการสับสนจึงสงผลให

การปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดและไมบรรลุตามวัตถุประสงค 

 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูเขียนจึงมีความสนในเขียนผลงานการวิเคราะหปญหาการ

เบิกจายเงิน งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใต สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน ของผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน  เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาวิเคราะหเปนขอมูล 

วัตถปุระสงค 

 เพื่อวิเคราะหปญหาการเบิกจายเงิน งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  หนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

                ไดผลการวิเคราะหปญหาการเบิกจายเงิน งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2561    

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอบเขตของการวิเคราะห 

 วิเคราะหปญหาการเบิกจายเงิน งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ .ศ.2561  งบดําเนินงาน  หมวด

คาตอบแทน เฉพาะในสวนของ คาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน คาตอบแทนหัวหนาหนวยงานที่มีวาระ คาตอบแทนอื่น ๆ หมวด

คาใชสอย  เฉพาะในสวนของ คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน

คาลงทะเบียน คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ คาอาหารและเคร่ืองดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คารับรองและ

พิธีการ คาใชจายโอกาศพิเศษตาง ๆ คาธรรมเนียมและอื่น ๆ หมวดคาวัสดุ เฉพาะในสวนของ คาวัสดุสํานักงาน  

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ คาวัสดุงานบานงานครัว คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 
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และหมวดคาสาธารณูปโภคเฉพาะในสวนของ คาโทรศัพท คาสงเอกสารทางเคร่ืองบิน คานํ้าประปา คาไฟฟา

ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกนในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 –  

30  กันยายน 25562   เทานั้น 

 

คาํจํากัดความเบื้องตน 

การวิเคราะห  หมายถึง   การจําแนก แยกแยะองคประกอบของสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกเปน 

สวนๆ เพ่ือคนหาวามาจากอะไรเชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร เพ่ือ

คนหาสาเหตุแทจริงของสิ่ งที่ เกิดขึ้น  ( เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ

ศักดิ.์2547:2) 

การวิเคราะหปญหาการเบิกจาย   หมายถึง     การจําแนก แยกแยะขั้นตอนการเบิกคาใชจาย งบประมาณ 

เ งิ น ร า ย ไ ด   ห น ว ย ง า น ภ า ย ใ ต  สํ า นั ก ง า น อ ธิ ก า ร บ ดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกนตั้งแตตนจนจบเพื่อรวบรวมปญหาในการเบิก

จายเงินและหาแนวทางแกไขในการเบิกจายเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติใน

การเบิกจายเงนิใหถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกันของผูปฏิบัติงานดาน

การเบิกจายเงิน 

งบประมาณเงินรายได หมายถึง   งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ 

การงบประมาณ       หมายถึง            แผนการดําเนินงานหรือกิจกรรมตางๆของหนวยงานที่แสดง 

ออกมาในรูปของคาใชจายในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

การบริหารงบประมาณ หมายถึง           การควบคุมการใชจายงบประมาณใหเปนไปตาม 

     แผนงาน/โครงการ ที่ไดรับอนุมัติเพ่ือปองกันการรั่วไหลโดยการ

     ควบคุมการเบิกจายเงิน การตรวจสอบตามระเบียบที่หนวยงานกําหนด 

การจัดสรรงบประมาณ หมายถึง  การจัดสรรงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติ  

     งบประมาณรายจายประจําปหรือพระราชบัญญัติงบประมาณ 

     รายจายเพ่ิมเติมใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใชจายหรือกอ 

     หนี้ผูกพันทั้งนี้อาจดําเนินการโดยใชการอนุมัติเงินประจํางวด  

     หรอืโดยวิธีการอ่ืนที่สํานักงบประมาณกําหนด 

ปงบประมาณ  หมายถึง  ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน 

     ของปถัดไปเปนชื่อสําหรับปงบประมาณนี้ 

งบประมาณรายจาย หมายถึง  งบประมาณเงนิของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

งบบุคลากร  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเงินเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครฐัไดแก 

     รายจายที่จายในลักษณะเงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว 
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     และคาตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงการจายที่กําหนดใหจาย 

     จากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

งบดําเนินงาน  หมายถึง           รายจายที่กําหนดใหจายเพ่ือการบริหารงานประจํา ไดแก 

     รายจายที่จายในลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

     และคาสาธารณูปโภค รวมถึงการจายที่กําหนดใหจายจาก 

     งบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

งบลงทุน  หมายถึง  งบประมาณรายจาย ที่มีวัตถุประสงคใหจายเพ่ือการลงทุน  

     ซึ่งเปนการจัดการทรัพยสินถาวรหรือเนนการเพ่ิมพูน 

     มูลคาทรัพยสินถาวร 

งบเงินอุดหนนุ  หมายถึง  รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุง หรือเพื่อชวยเหลือ 

     สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

     หรอืหนวยงานของรัฐ  ซึ่งมิใชราชการสวนกลางตาม  

     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานใน 

     กํากับของรัฐองคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวน 

     ทองถ่ิน สภาตําบลองคกรระหวางประเทศ  นิติบุคคล เอกชน 

     หรอืกิจการอันเปนสาธารณประโยชนรวมถึง เงินอุดหนุน  

     งบประมาณพระมหากษัตริยเงินอุดหนุนการศาสนา และ 

     รายจายที่สําคัญ งบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจาย 

การพัสดุ  หมายถึง  การจัดทําเอง  การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจาง 

     ออกแบบและควบคุม การแลกเปลี่ยน การเชา การจําหนาย 

ใบสําคัญคูจาย  หมายถึง  หลักฐานการจายที่เปนใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคาร 

     แสดงรายจายเงินแกเจาหนี้ หรือหลักฐานการนําเงินเขาบัญชี 

     เงินฝากของผูรับที่ธนาคาร และใหรวมถึงใบนําสงเงิน 

     คืนคลังดวย 

คาตอบแทน  หมายถึง  คาใชจายที่จายใหกับบุคคลท่ีปฏิบัติงานใหกับโครงการ 

     ซึ่งไมใชผูรับผิดชอบ ผูประสานงาน หัวหนาโครงการ  

     นักวิชาการ เจาหนาที่และลูกจาง แผนงาน/ชุด โครงการ/โครงการ 

คาใชสอย  หมายถึง  คาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก 

     คาพาหนะ คาเชาอาคาร คาเชารถ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

     คาอาหาร 
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คาวัสดุ   หมายถึง  คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งของที่เมื่อใชแลวสิ้นเปลือง  

     หมดไปสําหรับใชงานในโครงการ ไมคงสภาพเดิม 

คาสาธารณูปโภค หมายถึง  คาบริการสาธารณปูโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึง 

     คาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษีคาไฟฟา   

     คาน้ําประปา  คาไปรษณีย 

ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินหมายถึง เจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงานดานการเงิน  และพัสดุของคณะ/หนวยงาน

     ตางๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแก 

    1. ผูปฏิบัติงานเจาหนาที่การเงิน  มีหนาที่จัดทําเอกสารเบิก 

     จายเงินของแตละคณะ/หนวยงาน  สํานักงานอธิการบดแีละ 

     หนวยงานในกํากับ 

     2. ผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทนเปนครั้งคราว 

     3. ผูปฏิบัติงานตําแหนงอื่นที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่การเงิน 

     4. ผูปฏิบัติงานที่มีสถานภาพเปนเขาราชการ ลูกจางประจํา  

                           ลูกจางชั่วคราว และหัวหนางานของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี  และงานวิเคราะห/วิจัยที่เก่ียวของ 

 ทฤษฎีและงานวิเคราะห/วิจัย ท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ  การวิเคราะหปญหาการเบิกจายเงนิ งบประมาณเงิน

รายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จากการใชแบบ

บันทึกการตรวจหลักฐานการสงคืนเอกสารแกไข  ประสบการณและการสังเกต  เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยมุงหวังไปสูการปฏิบัติในการเบิกจายเงินใหถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน  ของผูปฏิบัติงานดานการ

เบิกจายเงิน  ผูวิเคราะหไดศึกษาและรวบรวมทฤษฎี  และงานวิเคราะห/วิจัยที่เก่ียวของ โดยนําเสนอตามลําดับ  

ดังน้ี  

   2.1 ความสําคัญของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ 

  2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู 

  2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู 

  2.4  งานวิเคราะห/วิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1  ความสําคัญของกฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ 

 2.1.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารของ  สวน

ราชการ พ.ศ. 2553 

  คาใชจาย  หมายถึง  คาใชจายในการบริหารของสวนราชการที่เบิกจายจากงบดําเนินงานใน

ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอยและวัสดุ คาสาธารณูปโภค หรอืงบรายจายอื่นในลักษณะเดียวกัน 

  คาตอบแทน  หมายถึง  เงินที่จายคาตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงาน ใหทางราชการตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  หมายความวา เงินที่จายใหแกขาราชการที่

ปฏิบัติงานตามหนาที่ปกติ โดยลักษณะสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั้งสํานักงานและไดปฏิบัติงานนั้นนอกเวลา

ราชการในที่ต้ังสํานักงาน หรือโดยลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงาน และไดปฏิบัติงานนั้น

นอกเวลาราชการนอกที่ตั้งสํานักงาน และหรือโดยลักษณะงานปกติตองปฏิบัติงานในลักษณะเปนผลัดหรือกะ 

และไดปฏิบัติงานน้ันนอกผลัด หรอืกะของตน 

  การปฏิบัติงานเปนพลัดหรือกะ  หมายความวา  การปฏิบัติงานประจําตามหนาที่ปกติของ

ราชการในสวนราชการนั้นๆ  ซึ่งจัดใหมีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอด 24 ชั่วโมง ชวงเวลาที่

ปฏิบัติงานดังกลาวถือเปนเวลาราชการปกติของขาราชการผูนั้น  ทั้งน้ี การปฏิบัติงานในผลัดหรือกะหนึ่งๆ  ตองมี

เวลาไมนอยกวา 7 ชั่วโมง (ไมรวมเวลาหยุดพัก) 
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 อัตราการเบิกจาย 

ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทําการใหมีสิทธิ์เบิกไดไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 

50 บาท 

การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ใหมีสิทธิเบิกคาตอบแทนไดไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 

60 บาท 

 กรณีมีความจําเปนตองปฏิบัติงานซึ่งเปนภารกิจหลักของหนวยงานเปนครั้งคราวหรือเปนไปตามนโยบาย

ของรัฐบาลที่มอบหมายใหหนวยงานปฏิบัติมีกําหนดระยะเวลาแนนอนและมีลักษณะเรงดวนเพื่อมิใหเกิดความ

เสียหายแกราชการหรือประโยชนสาธารณะ หัวหนาสวนราชการอาจสั่งการใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ติดตอกัน โดยใหมีสิทธิเบิกเงนิตอบแทนเปนรายครั้งไมเกินคร้ังละ 7 ชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละ 60 บาท 

 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายชวงเวลาภายในวันเดียวกันใหนับเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ทุกชวงเวลารวมกัน เพ่ือเบิกเงินตอบแทนสําหรับวันนั้น 

 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนอื่นของทางราชการสําหรับการปฏิบัติงานน้ัน

แลว ใหเบิกไดทางเดียว 

 คาใชจายที่กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไวเฉพาะ ใหเบิกจายไดตามที่

กําหนด เชน 

  - ประกันภัยทรัพยสิน 

  - คาเชารถยนต 

  - คาใชจายในการเดินทาง 

  - คาเบี้ยประชุม 

  - คาใชจายในการรับรองชาวตางประเทศ 

  - คาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ 

  - คาใชจายในการฝกอบรม 

  - คาใชจายในการจัดงาน 

  - คาเครื่องแตงตัวขาราชการที่เดนิทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

  - คาใชจายเกี่ยวกับศพขาราชการและลูกจางประจําของทางราชการ ซึ่งถึงแกความตายใน

ระหวางเดินทางไปราชการ  

 คาใชจายที่เบิกไดเทาท่ีจายจริง 
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  - ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  - สัญญาอนุญาโตตุลาการ 

  - คําชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ 

  - คําสั่งหรอืคําพิพากษาศาล 

 คาใชจายที่เบิกตามระยะเวลาและอตัราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 - คาสินไหมทดแทนกรณีเจาหนี้ท่ีของรัฐไดกระทําละเมิด 

                   คาเชาอาคารและท่ีดินรวมคาบริการอื่นเบิกไดเทาที่จายจริงตามอัตรา  ดังน้ี 

 - คาเชาอาคารเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ไมเกิน ตารางเมตร ละ500 บาท/เดือน  ถาเกินเบิกไดวงเงินไม

เกิน  50,000 บาท/เดือน 

 - คาเชาท่ีดินเพื่อใชในราชการ จายจริงไมเกิน 50,000 บาท/เดอืน 

 หากมีความจําเปนตองเบิกจายเกินอัตราที่กําหนด ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการเจาของ

งบประมาณ ในอัตราไมสูงกวาอัตราทองตลาด 

 คาใชจายดําเนินงานตามภารกิจปกติหรือตามนโนบายของทางราชการ อยูในดุลพินิจของหัวหนา

สวนราชการเจาของงบประมาณ 

  - การจางเอกชนดาํเนินงาน 

  - คาวัสด ุ

  - การเผยแพรและประชาสัมพันธ 

  - คาสาธารณปูโภค ยกเวน ที่จายแทนขาราชการ 

  - การจัดประชุมราชการ 

  - คาตอบแทนลาม 

  - คาโล ของรางวัล และของท่ีระลึก 

  - คาซอมแซมทรัพยสินของทางราชการ 

  - คาของท่ีระลึกมอบใหชาวตางประเทศ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ที่เก่ียวของกับการวิเคราะหเอกสารเบิกจายเงิน งบประมาณเงินรายได 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เก่ียวกับความสําคัญของ

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในท่ีนี้ขอสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบเบิกจายเงิน งบดําเนินงาน ดังนี้ 
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ก. การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

ก. การเดินทางไปราชการชั่วคราว 

ข. การเดินทางไปราชการประจํา 

ค. การเดินทางกลับภูมิลําเนา 

การเดินทางไปราชการช่ัวคราว (มาตรา 13) 

 - การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานปกติ ตามคําสั่งผูบังคับบัญชาหรือตามหนาที่โดยปกติ 

 - การไปสอบคดัเลือก หรือรบัการคัดเลือกตามท่ีไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชา 

 - การไปชวยราชการ ไปรักษาการในตําแหนง หรือไปรักษาการแทน 

 - การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวางเวลาที่อยู ในราชอาณาจักรของผูซึ่งรับราชการประจําใน

ตางประเทศ 

 - การเดินทางขามแดนชั่วคราว เพื่อไปปฏิบัติราชการในดินแดงตางประเทศตามขอตกลงระหวาง

ประเทศ 

การเดินทางไปราชการประจํา (มาตรา 32) 

 - การเดินทางไปประจําตางสาํนักงาน ไปรกัษาการในตําแหนง หรือรักษาราชการแทนเพื่อดํารงตําแหนง

ใหม ณ สํานักงานแหงใหม 

 - การเดินทางไปประจําสํานักงานแหงเดิมในทองที่แหงใหมในกรณยีายสํานักงาน 

 - การเดินทางไปปฏิบัติงานตามโครงการหรือการเดินทางไปชวยราชการที่มีกําหนดเวลาสิ้นสุดของ

โครงการ หรอืการชวยราชการไวชัดเจน ซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแตหน่ึงปข้ึนไป 

 - การเดินทางไปชวยราชการที่ไมอาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดหรือกําหนดเวลาไมถึง 1 ป ซึ่งตอมา

ภายหลังสวนราชการมีความจําเปนตองใหขาราชการผูนั้นอยูชวยราชการ ณ สถานที่แหงเดิมนั้น ใหนับเวลาการ

ชวยราชการตอเนื่อง และใหถือเวลาการชวยราชการตั้งแตวันท่ีครบกําหนดหนึ่งปเปนตนไป 

การเดินทางกลับภูมิลําเนา (มาตรา 42) 

 - การเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิมของผูเดินทางไปราชการประจําในกรณีที่ออกจากราชการ หรือถูกสั่งพัก

ราชการ 

การเบิกจายคาใชจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราว (มาตรา 14) 
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  - คาเบี้ยเลี้ยง 

  - คาเชาที่พัก 

  - คาพาหนะ รวมถึงคาเชาพาหนะ คาเชื้อเพลิง คาระวาง คาจางคนหาบหามและอื่นๆ 

  - คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจายเนื่องจากการเดนิทาง 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการประจํา (มาตรา 34) 

  - คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

  - คาขนยายสงของสวนตัว (มาตรา 33) 

  - คาเชาที่พัก 

  - คาพาหนะ 

  - คาใชจายอื่นที่จําเปน 

คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม (มาตรา 43) 

  - คาเชาที่พัก 

  - คาพาหนะ 

  - คาขนยายสิ่งของสวนตัว 

การเดินทางไปราชการตางประเทศ 

  การเดินทางไปราชการตางประเทศ 

  1. การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

  2. การเดินทางไปราชการประจํา ในตางประเทศ 

จําแนกการเดินทางไปราชการตางประเทศ แตละประเภท มีดังนี้ 

การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว (มาตรา 47) 

 - การเดินทางของผูรับราชากรประจําในประเทศไทย เดินทางไปราชการนอกราชอาณาจักร เพ่ือ

ปฏิบัติงานประชุม เจรจาธุรกิจ ดูงาน ตรวจสอบบัญชี หรือปฏิบัติหนาที่อยางอ่ืนเปนครั้งคราวตามความจําเปน 

 - การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศ เดินทางไปราชการ ณ ที่ใดๆในตางประเทศหรือ

มายังประเทศไทย เฉพาะเวลาที่เดินทางอยูนอกราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสํานักงานในเขต

อาณาจักรหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
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 - การเดินทางของผูรับราชการประจําในตางประเทศซึ่งเดินทางไปชวยราชการในตําแหนงหรือรักษา

ราชการแทนตางสํานักในตางประเทศเฉพาะเวลาท่ีออกเดนิทางจากที่พักซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานแหงเดิมจนถึงที่พัก

ซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานแหงใหม 

การเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ  (มาตรา 59) 

 - การเดินทางไปปฏิบัติราชการประจํา ในทองท่ีอันเปนที่ตั้งสํานักงานราชการในตางประเทศ 

สําหรับการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศแตละประเภท ดังนี้ 

  - คาเบี้ยเลี้ยง 

  - คาเชาที่ตั้ง 

  - คาพาหนะ 

  - คารบัรอง 

  - คาใชจายอื่นที่จําเปนเนื่องในการเดินทางฯ 

การเดินทางไปราชการประจําในตางประเทศ  (มาตรา 59)  ประกอบดวย 

  - คาเบี้ยเลี้ยง 

  - คาเชาที่พัก 

  - คาพาหนะ 

  - คาเครื่องแตงตัว 

  - คาใชจายในการยายที่อยู 

ตารางที่ 1   อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย (ในประเทศ)       บาท : วัน 

ลําดับที่ ระดับ อัตราการเบิก/วัน/คน 

1 - ประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงานชํานาญงาน อาวุโส 

- ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการและ

ชํานาญการพิเศษ 

- ประเภทอํานวยการ :  ระดับตน 

240.- บาท / วัน / คน 

2 - ประเภททั่วไป : ระดับทักษะพิเศษ 

- ประเภทวิชาการ : ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 

- ประเภทอํานวยการ : ระดับสูง 

- ประเภทบริหารระดับตน/สูง 

270.- บาท / วัน / คน 
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ลําดับที่ ระดับ อัตราการเบิก/วัน/คน 

3 

 

ลักษณะการจายจริง 

- ประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

- ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการและ

ชํานาญการพิเศษ 

- ประเภทอํานวยการ :  ระดับตน 

- หองเดี่ยวไมเกิน 1,500.- บาท / 

วัน / คน 

- หองคูไมเกิน 850.- บาท / วัน / 

คน 

      หมายเหตุ  1. ใชใบเสรจ็การเงินและ Folio 

                   2.  เดินทางเปนหมูคณะใหพักรวมกัน 2 

คนตอหน่ึงหอง 

 

4 - ประเภททั่วไป : ระดับทักษะพิเศษ 

- ประเภทวิชาการ : ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป 

- ประเภทอํานวยการ : ระดับสูง 

- ประเภทบริหาร : ระดับตน 

- หองเดี่ยวไมเกิน 2,200.- บาท / 

วัน / คน 

- หองคูไมเกิน 1,200.- บาท / วัน / 

คน 

5 - ประเภทวิชาการ : ระดับทรงคุณวุฒิ 

- ประเภทบริหาร : ระดับสูง 

 

- หองเดี่ยวไมเกิน 2,500.- บาท / 

วัน / คน 

- หองคูไมเกิน 1,400.- บาท / วัน / คน 

6 ลักษณะเหมาจาย  

- ประเภททั่วไป : ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน            

และอาวุโส 

- ประเภทวิชาการ : ระดับปฏิบัติการ                        

ชํานาญการและชํานาญพิเศษ 

- ประเภทชํานาญการ : ระดับตน 

 

- เหมาจาย  800.- บาท / วัน / คน 

 

7 - ประเภททั่วไป : ระดับทักษะพิเศษ 

- ประเภทวิชาการ : ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคณุวุฒิ 

- ประเภทบริหาร : ระดับตน 

- เหมาจาย  1,200.- บาท / วัน / 

คน 

 

 

ตารางที่ 2  อัตราคาพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศ มาตรการประหยัด 

ลําดับที่ ระดับ อัตราการเบิก/วัน/คน 

1 ประเภทระดับสูง (อธิการบด)ี ตามสิทธ์ิหรอืต่ํากวาปกติ (ชั้นธุรกิจหรือชั้นประหยัด 

2 บริหารระดับตน (รองอธิการบดี) ชันธุรกิจ (ตามสิทธ์ิ) 

3 วิชาการระดับทรงคณุวุฒิ ชั้นธุรกิจ (ตามสิทธ์ิ) 

4 ผูอํานวยการระดับสูง (ผูอํานวยการสํานัก) ชั้นประหยัด (ตามสิทธิ์) 

5 วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ชั้นประหยัด (ต่ํากวาสิทธ์ิ) 
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ตารางที่ 3  อัตราคาพาหนะเดินทางโดยเครื่องบินระหวางประเทศ 

ลําดับที่ ระดับ อัตราการเบิก/วัน/คน 

1 อธิการบดี 

 

ตามสิทธ์ิหรือต่ํากวาสิทธิ์ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ 

หรือชั้นประหยัด 

2 บริหารระดับตน (รองอธิการบดี) 

ผูอํานวยการระดับสูง (ผอ. สํานัก) 

วิชาการระดับทรงคณุวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ 

ชั้นประหยัด 

 

ตารางที่ 4  อัตรายานพาหนะประจําทาง /พาหนะรับจาง (มาตรา 22) 

ระดับ อัตราการเบิก/วัน/คน 

1. กรณไีมมียานพาหนะประจําทาง 

  - ระดับ 6 ขึ้นไป/เทียบเทา เบิกคาพาหนะรับจาง 

  -  ไป-กลับ ระหวางสถานท่ีปฏิบัติ/ที่พัก/ที่ปฏิบัติราชการ 

ถึง สถานี/สถานท่ีจัดยานพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไป

ยังสถานที่ปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดเดยีวกัน 

  -  ไป-กลับ ระหวางสถานที่อยู/ที่พัก กับสถานท่ีปฏิบัติ

ราชการในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไมเกิน 2 เที่ยว 

  -  การเดินทางไปราชการในเขต กทม. 

 - ผูไมมีสิทธ์ิเบิกคาพาหนะ (ต่ํากวาระดับ 6) ถาตองนําสํา

ภาระในการเดินทาง/สิ่งของเครื่องใชของทางราชการ เปน

เหตุไมสะดวกเดินทางโดยยานพาหนะประจําทาง ใหเบิกคา

พาหนะรับจางได 

1. ขามจังหวัดระหวาง กทม. กับจังหวัดที่มี

เขตติดตอ กทม. ใหเบิกเทาที่จายจริงเที่ยวละ

ไมเกิน 600 บาท 

2. ขามจังหวัดอ่ืน นอกเหนือจากขอ 1 เบิกได

เทาที่จายจริง  ไมเกินเที่ยวละ 500 บาท 

3. คาพาหนะไป-กลับ ระหวางสถานที่อยู/ท่ี

พั ก / ท่ี ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร กั บ ส ถ า นี ท่ี จั ด

ยานพาหนะที่ตองใชในการเดินทาบ เที่ยวละ

ไม เกิน 300 บาท ไมเกิน 2 เท่ียว (อางอิง

ประกาศมหา วิทยาลัยขอนแกน  ฉบับที่  

144/2552  ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2552 

2.คาพาหนะประจําทาง 

     รถไฟ       

     - ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) 

 

     รถปรับอากาศ 

     - ป.2 

ท่ัวไป      - ชํานาญงานขึ้นไป 

วิชาการ   - ชํานาญการข้ึนไป 

             - ชํานาญการ 

             - บริหาร 

ทุกระดับจายจริงและประหยัด 

3. ยานพาหนะสวนตัวไปราชการจะตองไดรับอนุญาตจาก

ผูบังคับบัญชา จึงจะไดรับมีสิทธิ์เบิกเงินชดเชย มาตรา 25 

 

- รถยนตสวนบุคคล กม.ละ 4 บาท 

- รถจักรยานยนต กม.ละ 2 บาท มาตรา 26 
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คาใชจายที่จําเปนเนื่องในการเดินทาง 

- หากไมจายไมอาจเดนิทางถึงจุดหมาย 

- เบิกไดโดยประหยัด เชน คาปะยาง คาผานทางดวน 

   - ตองไมเปนคาใชจายท่ีมี กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ขอบังคับที่กําหนดไวเฉพาะ เชน ครุภัณฑ คา

สาธารณปูโภค 

   - ไมใชคาใชจายที่เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติราชการเชน คาซื้อฟลมถายรูป 

โดยหลักเกณฑ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติเก่ียวกับคาใชจายและอัตราการเบิกจายตองเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบและมาตรการท่ีเก่ียวของกับการเบิกจาย ในการเดินทางไปราชการ คือ 

 1. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6       

พ.ศ. 2541 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2542 

 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

กระทรวงการคลัง 

 3. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 

 4. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 1144/2552 ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2552 เร่ือง หลักเกณฑ

และวิธีเบิกจายเงินรายไดมหาวิทยาลัยในการเดินทางไปราชการชั่วคราว 

5. พระราชกฤษฎีกา คาใชจายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 

 

1. หมวดท่ัวไป 

 คาใชจายนอกเหนือระเบียบกําหนด หรือสูงกวาที่อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดใหอยูในดลุยพินิจของ

หัวหนาสวนราชการ 

 ระเบียบคาใชจาย แบงออกเปน 4 หมวด 

 1. หมวดท่ัวไป 

 2. หมวดคาใชจายในการฝกอบรม 

 3. หมวดคาใชจายในการจัดงาน 

 4. หมวดคาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ 
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2. หมวดคาใชจายในการฝกอบรมภายในประเทศ 

 - คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่อบรม 

 - คาใชจายในพิธีเปด-ปดการฝกอบรม 

 - คาวัสดุ เคร่ืองเขียน และอุปกรณ 

 - คาพิมพ  คาเขียนประกาศนียบัตร 

 - คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งตีพิมพ 

 - คาใชจายในการติดตอสื่อสาร 

 - คาเชาอุปกรณตางๆ 

 - คาหนังสือสําหรับผูรับการฝกอบรม 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

 - คาอาหารและเครื่องดื่ม 

 - คากระเปาเอกสาร 

 - คาของสมนาคุณในการดูงาน 

 - คาตอบแทนวิทยากร 

 - คาเชาท่ีพัก 

 - คายานพาหนะ 

 - คาลงทะเบียน 

 - คาของระลึกวิทยากร 

 - คาธรรมเนียมเขาชมศึกษา/ดูงาน 

 - คาผานทางพิเศษ 

 - คาบัตรเติมเงินโทรศัพท (หากมีความจําเปน) 
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ตารางที่ 5  อัตราการเบิกคาใชจายการฝกอบรมในประเทศ 

ลําดับที่ รายการ อัตราการเบิก/วัน/คน 

1 คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม เทาที่จายจรงิ จําเปนเหมาะสมและประหยัด 

2 คากระเปาเอกสาร ใบละไมเกิน 300 บาท 

3 คาสมนาคุณในการดูงาน แทงละไมเกิน 1,500 บาท 

4 คาตอบแทน เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

5 คาอาหาร ประเภท ก. 

สถานที่จัดอบรม จัดไมครบทุกมื้อ จัดครบทุกมือ 

ราชการ 600.- บาท 850.- บาท 

เอกชน 850.- บาท 1,200.- บาท 

ประเภท ข. 

สถานที่จัดอบรม จัดไมครบทุกมื้อ จัดครบทุกมือ 

ราชการ 400.- บาท 600.- บาท 

เอกชน 700.- บาท 950.- บาท 

6 

 

 

 

 

 

 

คาเชาที่พัก ประเภทการ

ฝกอบรม 

คาเชาหอง 

นอนคนเดียว 

คาเชาหอง 

นอนคู 

ประเภท ก. ไมเกิน 2,400  ไมเกิน 1,300  

ประเภท ข. ไมเกิน 1,450 ไมเกิน 900 

หลักเกณฑการจัดที่พัก 

-ผูเขารบัการฝกอบรมประเภท ก. 

     ใหจัดที่พักไดตามความเหมาะสม 

-ผูเขารบัการฝกอบรม และเภท ข. และบุคคลภายนอก 

ใหเขารวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไป พักหองคูเกินแตเปนการไม

เหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกันกับผูอ่ืนได อาจจัด

ใหพักคนเดียวได 

7 

 

 

 

 

 

คายานพาหนะ -การจัดประชุม/อบรม มากกวา 1วัน และผูจัดที่พักใหแลว 

หามเบิกคาพาหนะรถรับจางสําหรับการเดินทางไป-กลับ 

ระหวางสถานที่อยูที่ตั้ง/ที่ทํางานไปสถานที่จัดประชุม/อบรม 

ระหวางวันท่ีประชุม/อบรม 

-กรณีประชุมวันเดียวบุคคลภายนอก ใหเบิกคารถรับจางไป-

กลับ ไดตามจายจริง 

-บุคคลในสังกัด หากเดินทางจากสถานที่ทํางาน หนวยงานจัด

รถราชการใหถาไมสามารถจัดรถราชการใหได ใหเบิกรถรับจาง 
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ลําดับที่ รายการ อัตราการเบิก/วัน/คน 

  ไดโดยเดินทางไปพรอมกันเปนคณะหากมีความจําเปนตองเบิก

ไมเกินอัตราที่กําหนดให 

8 คาตอบแทนวิทยากร -วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐ 

     ฝกอบรมประเภท ก. ไมเกินชั่วโมงละ 800.-บาท 

     ฝกอบรมประเภท ข. ไมเกินชั่วโมงละ 600.-บาท 

-วิทยากรที่มิใชบุคลากรของรัฐ 

     ฝกอบรมประเภท ก. ไมเกินชั่วโมงละ 1,600.-บาท 

     ฝกอบรมประเภท ข.  ไมเกินชั่วโมงละ 1,200.-บาท 

-วิทยากรบุคลากรภายนอก  

     กรณีใชเงินรายไดมหาวิทยาลัย ไมเกินชั่วโมงละ 2,000.-

บาท (อางอิงมติคณะกรรมการเงินรายได คร้ังท่ี 3/2542 เมื่อ

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2542) 

    -การบรรยาย  จํานวน 1 คน 

     -การอภิปราย/สัมมนาเปนคณะ จํานวน 5 คน 

     -แบงกลุมฝกปฏิบัติ อภิปราย/สัมมนา/ทํากิจกรรม ไมเกิน

กลุมละ 2 คน 

การนับชั่วโมง 

     ใหนับตามเวลาท่ีกําหนดในตารางฝกอบรมโดยไมหัก เวลา

ท่ีรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

9 คาเบี้ยเลี้ยง กรณผีูจัดฝกอบรมจัดอาหารสให ในวันที่ฝกอบรมใหคํานวณคา

เบี้ยเลี้ยง สําหรับวันที่ฝกอบรม 

     -จัดอาหาร 1 มื้อ จายเบี้ยเลี้ยงไมเกิน 2 ใน 3 

     -จัดอาหาร 2 มื้อ จายเบี้ยเลี้ยงไมเกิน 1 ใน 3 

       -จัดอาหาร 3 มื้อ งดจายคาเบ้ียเลี้ยง 

อัตรา 

     ขาราชการระดับ 1-8 เบ้ียเลี้ยง 240.-บาท/คน/วัน 

     ขาราชการระดับ 9 เบี้ยเลี้ยง 270.-บาท/คน/วัน 

10 คาบัตรเติมเงินโทรศัพท เบิกไดเทาที่จายตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด 

11 คาวัสดุ คาวัสดุในการอบรมดําเนินการจัดซื้อ/จาง ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ 

12 การจางจัดฝกอบรม หลักเกณฑ/อัตรา ตามที่ระเบียบกําหนดวิธีการจัดจางตาม

ระเบียบพัสดุ 

13 นอกเหนือคาใชจายอ่ืนๆ เบิกไดเทาที่จายจริงตามจําเปนเหมาะสมและประหยัด 
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 โดยหลักเกณฑเงื่อนไข และแนวปฏิบัติเก่ียวกับคาใชจายและอัตราการเบิกจายตองเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวของกับการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมภายในประเทศ คอื 

 1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน การประชุมระหวางประเทศ 

พ.ศ. 2549 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

 2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552 

 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการอิเล็กทรอนิคส  พ.ศ. 2549 

 5. หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556 เร่ืองมาตรการบรรเทา

ผลกระทบจากปรบัอัตราคาจางข้ันตํ่าป 2556 

 

3. หมวดคาใชจายในการจัดงาน 

 การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ เชน การจัดงาน

นิทรรศการการจัดการประกวด,การแขงขัน หรือการจัดกิจกรรมตางๆ ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ

พิจารณาอนุมัติเบิกจายคาใชจายไดเทาที่จายจริงตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด 

 หมวดคาใชจายในการจัดงาน 

 - คาอาหาร 

 - คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

  - คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 

 - เงิน/ของรางวัลผูชนะการประกวด/ แขงขัน 

 - คาโลหรือถวยรางวัลใหผูชนะการประกวด 

 - คาของท่ีระลึก 

 - คาใชจายอื่นที่จําเปน เชน คาเชาสถานท่ีจัดงาน 

 - การจางเหมางาน 
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ตารางที่ 6  อัตราการเบิกจายหมวดคาใชจายในการจัดงาน 

ลําดับที่ รายการ อัตราการเบิก/วัน/คน 

1 คาอาหารและเครื่องดื่ม ใชอัตราเดียวกับคาใชจายฝกอบรม 

2 คาจางเหมาจัดงาน ดําเนินการตามระเบียบพัสดุภายในวงเงินที่

ไดรับอนุมัติ 

3 คาใชจายอื่นๆ ดุ ลย พินิ จหั วหน าส วน ร าช การ เ จ า ของ

งบประมาณพิจารณาอนุมัติเบิกจายเทาที่จาย

จริงตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด 

 

 โดยหลักเกณฑเงื่อนไข และแนวปฏิบัติเก่ียวกับคาใชจายและอัตราการเบิกจายตองเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการเบิกจายเงินคาใชจายในการจัดงาน  คือ 

 1. ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยคาใชจายในการบริหารรวมของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

 2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 

 4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2552 

 5 .หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0406/ว.96 ลงวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2556 

 6. มติท่ีประชุมคณะกรรมการเงินรายได คร้ังที่ 3/2542  เมื่อ วันที่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2542 

7. ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 1880/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

 

 

4.หมวดคาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ 

- คาใชจายในการประชุมใหเบิกจายไดเทาที่จายจรงิ  ยกเวน 

 - คาตอบแทนวิทยากร 

 - เงินรางวัลเจาหนาที ่

 - คาอาหารและเครื่องดื่ม 

 - คาที่พัก 

 - คายานพาหนะ 
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ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด 

ตารางที่ 7  อัตราคาอาหารหมวดคาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ 

ลําดับที ่ ระดับ อัตราการเบิก 

1 เลี้ยงครบทุกมื้อ 1,200.-บาท 

2 เลี้ยงไมครบทุกมื้อ 800.-บาท 

 

 โดยหลักเกณฑเงื่อนไขและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายและอัตราการเบิกจายตองเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการเบิกจายคาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ คือ 

 1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายบริหารรวมของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

 2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

 3.หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 

 

2.2   แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู 

 Manville (2001) กลาววา “ในขณะนี้พวกเราตองการการเรียนรูแบบใหมที่เฉียบแหลมมากขึ้น และเขา

กับผูเรียนไดดีขึ้น ตลอดจนสัมพันธกับวิธีทํางานมากขึ้น นอกจากนี้มันยังตองเปนการเรียนรูที่ทําใหเราสามารถ

ปฏิบัติงานไดดีขึ้น สามารถสรางความแตกตางไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิผลมากขึ้น” ดวยเหตุน้ีเองการเรียนรู

จึงกลายเปนกระบวนการท่ีสําคัญอยางยิ่งกระบวนการหนึ่ง แตการเรียนรูท่ีวาจะตองถูกปลูกฝงเขาไปในการ

ทํางานอยางแทจริง และตองดําเนินไปตามกลยุทธที่วางไวดวยมันจึงจะมีประสิทธิผล องคการระดับโลกที่ประสบ

ความสําเร็จจะใชการเรียนรูเปนสิ่งดึงดูดบุคลากรใหม และรักษาบุคลากรเดิมที่มีความสามารถไวกับองคการพวก

เขาจะเสนอพนักงานใหมวา “มารวมงานกับเราสิ แลวคุณจะไดเรียนรูมากขึ้น ดีขึ้น และเร็วข้ึนกวาที่คุณจะได

เรียนรูจากคูแขงของเรา” 

 วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2542) ไดกลาวไววา การศึกษาการเรียนรูขององคกรตามการสํารวจและประเมิน

กลยุทธของกิจการที่เก่ียวของกับศักยภาพในการแขงขันระดับโลกในดานระบบการเรียนรูขององคกร โดยองคกร

ทุกประเภทควรที่จะมีการกําหนดรูปแบบและแนวทางของการเรียนรู ใหเปนโครงสรางที่ชัดเจนซึ่งกอใหเกิดเปน

พ้ืนฐานตอความมั่นคงและเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต โดยโครงสรางของการเรยีนรู  ที่สําคัญ ๆ ไดแก 

 1. การเรียนรูกลยุทธ (Strategic Learning) พนักงานระดับหัวหนาทราบเขาใจและมุงม่ันในวิสัยทัศน

ขององคกร รวมถึงกลยุทธทุกประเภท อาทิเชน กลยุทธธุรกิจ กลยุทธการตลาด และกลยุทธหนาที่องคกร 
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 2. การเรียนรูวัฒนธรรม (Cultural Learning) เพื่อกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีและถือปฏิบัติตอเนื่อง

ตลอดไป อาทิเชน การตรงตอเวลา มีคณุธรรม ซื้อสัตยสุจริต การเอาใจใสในบริการลูกคาอยางดีเย่ียม มีจิตสํานึก

ในดานคณุภาพ ตลอดจนความสมานฉันท เปนตน 

 3. การเรียนรูเชิงระบบ (Systemic Learning) เปนความเขใจในระบบงานและกระบวนการทํางาน มี

วิธีการเชิงระบบในการรวมกันคดิวิเคราะหและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 4. การเรียนรูกระบวนงาน (Task Learning) เปนการเรียนรูในงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งแนวทางในการ

เพิ่มสมรรถนะของงานจนเกิดความชํานาญ 

 5. การเรียนรูภาวะผูนํา (Leadership Learning) เพ่ือใหเกิดความเปนผูนําเพราะผูนําสรางประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลแกองคกร โดยจะเปนผูนําในกระบวนการเรียนรูของทีมงานภายใตความรับ ความศรัทธา และ

ความเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน ซึ่งเปนคุณสมบัติที่สําคัญ 

 6. การเรียนรูรวมกัน (Team Learning) เนนการทํางานและรวมเรียนรูเปนทีมซึ่งทุกคนในทีมจะตอง

เขาใจในหนาที่รับผิดชอบของตนเอง และเมื่อมาปฏิบัติงานรวมกันก็จะชวยและเปลี่ยนประสบการณกันไมวาจะ

สําเร็จหรือผิดพลาด รวมแนวทางการแกปญหาซึ่งจะชวยใหความเสี่ยงตอการลมเหลวในอนาคตนอยลง 

 7. การเรียนรูกระบวนการวิเคราะห (Reflective Learning) เปนการใชความคิดในการวิเคราะหธุรกิจ

เพื่อหาแนวทางการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนองคกร หรือเพ่ือคัดเลือกความคุมคาสามารถกําหนดทางเลือกใน

การแกปญหาภายใตสถานการณตาง ๆ 

 8. การเรียนรูความเปนเจาของธุรกิจ (Entrepreneurial Learning) เปนกระบวนการพัฒนาความพรอม

ใหทีมงาน ทั้งที่อยูภายในฝายงานเดียวกัน หรอืที่มาจากฝายตาง ๆ ใหสามารถท่ีจะบริหารกิจกรรมในรปูแบบของ

โครงการ โดยมีความรอบรูในทุก ๆ ดานทั้งการผลิต การตลาดการเงินและการบริหารทั่วไป 

 โกศล ดีศีลธรรม (2546) วัดการเรียนรูขององคกร 5 ดาน ไดแก 

 1. การเรียนรูงาน 2. การเรียนรูระบบ 3. การเรยีนรูความเปนผูนาํ 4. การเรียนรูทีมงาน และ 

5. การเรียนรูเชิงกลยุทธ 

 Argyris (1995) ไดใหความหมายไววา การเรียนรูมีความหมาย 2 แบบ คือ 

 1. Single-loop Learning ซึ่งหมายถึง การเรียนรูท่ีเกิดข้ึนแกองคกรเมื่อการทํางานบรรลุผลท่ีตองการ

นั่นคือเกิดความสอดคลองระหวางการออกแบบแนวปฏิบัติ และผลที่เกิดข้ึนอยางแทจริงหากไมสอดคลองก็อาจ

นําไปสูการปรับปรงุแกไขพฤติกรรมการปฏิบัติ 

 2. Double-loop Learning เมื่อเกิดสิ่งที่ตั้งใจมุงหวังไวกับผลการกระทําที่ปรากฏไมสอดคลองกันและมี

การเรียนรู แกไข ปรับปรุงใหบังเกิดความสอดคลองในที่สุด ดวยการศึกษาตรวจสอบทําความเขาใจกับตัวแปร
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และกระทําที่เก่ียวของ ดังนั้น การเรียนรูแบบนี้จึงเปนการมุงสรางสิ่งใหม ๆ ใหเกิดขึ้นในองคกรเปนการคิดคํานึง

มุงอนาคตมากกวาจะมุงถึงอดีต การเรียนรูจะบรรลุผลได ตองมีทีมพนักงานที่ใชความคิดแบบสรางสรรค 

 Michael (1996) ใหความหมายวา การเรียนรูขององคกร หมายถึง กระบวนการที่ทําใหเกิดการเรียนรู 

ซึ่งแนนอนวาจะตองรูวิธีการเสียกอนจึงจะสามารถกาวไปเพ่ือเปนองคกรแหงการเรียนรูอันมีองคประกอบ คือ 1. 

พลวัตการเรียนรู (Learning Dynamics) 2. การปรับเปลี่ยนองคกร (Organization Transformation) 3. การ

เสริมความรูแกบุคคล (People Empowerment)4. การจัดการความรู (Knowledge Management) และ 5. 

การนําเทคโนโลยีไปใช (TechnologyApplication) ซึ่งองคประกอบทั้ง 5 ประการมีความสัมพันธกันโดยจะตอง

มีการพัฒนาไปพรอมกัน 

 Hurley (1998) ใหความหมายวา การเรียนรูขององคกร หมายถึง การมีความคิดสรางสรรค และใช

ความรูเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขง ขัน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับความตองการของลูกคา คู

แขงขัน การตลาดที่เปลี่ยนแปลงโดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมอยางตอเนื่อง เพ่ือใชผลิตสินคาบริการใหมในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา 

 De Geus (1988) ใหความหมายวา การเรียนรูขององคกร หมายถึงกระบวนการที่ทีมบริหารเปลี่ยน

รูปแบบความคิดอานที่เขามีตอองคกร ตอตลาดและตอคูแขงมีการบริหารงานที่อดทนตอความหลากหลาย ความ

แตกตาง และไวตอความเปลี่ยนแปลงของภาวะแวดลอม เปนองคกรที่ไมเนนดานเศรษฐศาสตรแตเนนที่คน 

 Dixon (1994) ใหความหมายวา การเรียนรูขององคกร หมายถึง การจงใจใชกระบวนการเรียนรูทั้งใน

ระดับบุคคล กลุมและระบบขององคกร เพ่ือการปรับเปลี่ยนองคกรไปในทิศทางที่ตอบสนองตอความตองการของ

ผูมีสวนไดเสียขององคกร 

 Nevis, DiBella and Gould (1995) ใหความหมายวา การเรียนรูขององคกรหมายถึง ความสามารถ

หรือกระบวนการภายในองคกร ที่มุงรักษาพัฒนาการปฏิบัติที่อาศัยพ่ึงพิงประสบการณ ถือไดวาเปนระบบที่

เกิดข้ึนคงอยูกับองคกร แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูปฏิบัติไปก็ตาม องคกรเรียนรูไปดวยขณะที่ทําการผลิต

สินคาหรอืขณะใหบริการ 

 Ross, Smith, Robert & Kleiner. (1994) ใหความหมายวา การเรียนรูขององคกรหมายถึง การทดสอบ

ประสบการณอยางตอเนื่อง และเปนการแปรเปลี่ยนประสบการณใหเปนองคความรูที่เอ้ือประโยชนแกทั้งองคกร 

และตอบสนองตอจุดมุงหมายหลักขององคกร 

 แนวคิดของ Senge (1993) คือ การพัฒนาความสามารถเปนนายตนเอง มีปจจัยมาจากการเรียนรูของ

บุคคลเปนสําคัญ ถือเปนขั้นในระดับมืออาชีพเปนขั้นสูงสุด คือ คนสามารถทํางานทุกชนิดไดโดยเพียงใชจิตใต

สํานึก ผลงานออกมาไดอยางยอดเย่ียมและความสามารถนี้ไดมาจากการเรียนรู ฝกคิด ฝกปฏิบัติ พยายาม

ปรบัปรุงตนเองทํางานทุกชิ้นใหดีที่สุด โดยมีลําดับขั้นของการเรียนรู คือ 

  1. ขั้นเรียนรู เปนขั้นเร่ิมตนทํางานหลังจบการศึกษา 
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  2. ขั้นปฏิบัติ เปนการนําขอมูลที่ไดจากการเรียนรูข้ันหนึ่งมาใชปฏิบัติ 

  3. ขั้นวิเคราะห สามารถเปนนักวิเคราะหออกแบบระบบโครงการ 

  4. ขั้นชํานาญการ มีความเชี่ยวชาญในระดับหัวหนา 

  5. ขั้นมืออาชีพ เปนข้ันสุดทายท่ีมีความเลิศ สามารถทํางานไดภายในเวลารวดเร็ววินิจฉัยสั่งการ

ตัดสินใจไดถูกตองเฉียบขาด สามารถกําหนดนโยบาย และกลยุทธที่แยบยลถูกตอง ข้ันนี้จะตองใชเวลาทํางาน

มากกวา 13 ป จะเร็วหรือชาขึ้นกับความสามารถในการเรียนรูของผูปฏิบัติงานจะสงผลใหบุคคลมีลักษณะการ

เปนนายตนเอง 

 

  2.2.1 ความหมายของการเรียนรู 

 http://Teacher 80 std. blog sport. Com/2012/06/101 learning-ecology.htm เปนลิงคจากเวป

ไซดของมาตรฐานความรูวิชาชีพครูสํานักงาน กศน. ซึ่งมีความเชื่อถือในระดับสูง ใหความหมาย 

 การเรียนรู( Learning Ecology)  คือ กระบวนการที่ทําใหมนุษยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิด

มนุษยเราสามารถเรยีนรูจากการไดยิน การสัมผัส การอาน การเห็น รวมถึงผานการใชสื่อ อุปกรณ เครื่องมือ เปน

สวนสงผาน 

 การเรียนรู(Learning) คือ กระบวนการของประสบการณที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยาง

คอนขางถาวร  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ีไมไดมาจากภาวะชั่วคราววุฒิภาวะหรือสัญชาตญาณ(klein 

1991:2) 

 การเรียนรู(Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเนื่องมาจากประสบการณ(ประสบการณตรง

หรอืประสบการณทางออม)   

 การเรียนรู (Learning) คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซ่ึงเน่ืองมาจากประสบการณท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธ

กับสิ่งแวดลอมหรือจากการฝกหัด (สุรางค โควตระกูล : 2539) 

 การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเนื่องมาจากประสบการณหรือการฝกหัดและพฤติกรรมน้ัน

อาจจะคงอยูระยะหนึ่งหรือตลอดไปก็ได 

 การเรียนรู (Learning)  คือ กระบวนการที่ทําใหคนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมความคิด คนสามารถเรียนรู

ไดจากการไดยินการสัมผัส การอาน การใชเทคโนโลยีการเรียนรูของเด็กและผูใหญจะตางกัน  เด็กจะเรียนรูดวย

การเรยีนในหอง การซักถาม ผูใหญมักเรียนรูดวยประสบการณที่มีอยู  แตการเรียนรูจะเกิดข้ึนจากประสบการณ

ที่ผูสอนนําเสนอ  โดยการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนและผูเรียน  ผูสอนจะเปนผูที่สรางบรรยากาศทางจิตวิทยาที่

เอื้ออํานวยตอการเรียนรูท่ีจะใหเกิดข้ึนเปนรูปแบบใดก็ได เชน ความเปนกันเอง ความเขมงวดกวดขัน หรือความ
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ไมมีระเบียบวินัย สิ่งเหลานี้ผูสอนจะเปนผูสรางเงื่อนไข และสถานการณเรียนรูใหกับผูเรียน  ดังนั้น  ผูสอน

จะตองพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมท้ังการสรางปฏิสัมพันธกับผูเรยีน 

http://I-theory-96 blog sport. Com  เปนลิงคจากเวปไซดคลังบทของบล็อก 2009 ซึ่งมีความนาเชื่อถือใน

ปานกลาง ใหความหมาย 

 การเรียนรู  หมายถึง  การเปลี่ยนพฤติกรรม  ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธ

กับสิ่งแวดลอม  หรือจาการฝกหัดรวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรูของผูเรียน  งานที่สําคัญของครูคือชวย

นักเรยีนแตะละคนใหเกิดการเรียนรู หรือมีความรูและทักษะตามที่หลักสูตรไดวางไว  ครูมีหนาที่จัดประสบการณ

ในหองเรียน เพื่อจะชวยใหนักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของแตละบทเรียน  นักจิตวิทยาได

พยายามทําการวิจัยเก่ียวกับการเรียนรูของท้ังสัตวและมนุษย และไดคนพบหลักการท่ีใชประยุกตเพ่ือการเรียนรู

ในโรงเรียนได 

 ฮิลการด  และบาวเวอร (Hilgard & Bower อางถึงใน  สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย 2528)  ใหความหมาย 

 การเรียนรู  หมายถึง  ขบวนการอยางหนึ่งซึ่งมีผลทําใหพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  อันเปน

ผลจากประสบการณและการฝกปฏิบัติแตทั้งนี้ตองไมมีไปถึงผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเนื่องมาจาก

การตอบสนองที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  หรือสัญชาติญาณหรือปฏิกิริยาสะทอนการบรรลุวุฒิภาวะและการ

เปลี่ยนแปลงชั่วคราวของอินทรีย เชน เกิดจากความเหนื่อยลา พิษของยา เปนตน 

2.2.2 ทฤษฎีการเรียนรู (Learning Ecology) 

 http// : Teacher 80 Std. blogsport.com/2012/06/101-learningecology.htm  เปนลิงคจากเวป

ไซตของมาตรฐานความรูวิชาชีพครู สํานักงาน กศน. ซึ่งมีความเชื่อถือในระดับสูง  ไดกลาวถึง 

 ทฤษฎีการเรียนรู มนุษยสามารถรับขอมูลโดยผานเสนทางการรับรู 3 ทางคือ 

 1. พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

 2. ปญญานิยม (Cognitivism) 

 3. การสรางสรรคองคความรูดานปญญา (Constructivism) 

 พฤติกรรมนิยมของผูเรียนเหมือนกับกระดาษชนวนที่วางเปลาผูสอนเตรียมประสบการณ ใหกับผูเรียน

เพื่อสรางประสบการณใหมใหผูเรียนอาจกระทําซอนกลายเปนพฤติกรรม  ผูเขียนทําในสิ่งที่พวกเขาไดรับฟงและ

จะไมทําการคดิริเร่ิมหาหนทางดวยตนเองตอการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆใหดีขึ้น 

 ปญญานิยมอยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการคิดกอน แสดงพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีจะถูก

สังเกต สิ่งเหลานั้นมันก็เปนเสียงแตการบงชี้สิ่งน้ีกําลังดําเนินตอไปในสมองของผูเรียนเทานั้น  ทักษะใหมๆที่จะ

ทําการสะทอนสงออกมา กระบวนการประมวลผลขอมูลสารสนเทศทางปญญา 
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 การสรางสรรคองคความรูดานปญญาอยูบนฐานของการอางอิงหลักฐานในสิ่งที่พวกเราสรางข้ึน  แสดง

ใหปรากฏแกสายตาของเราดวยตัวของเราเอง  และอยูบนฐานประสบการณของแตละบุคคล  องคความรูจะถูก

สรางข้ึนโดยผูเรียน  และโดยเหตุผลที่ทุกคนตางมีชุดของประสบการณตางๆ ของการเรียนรูจึงมีลักษณะเฉพาะ

ตนและมีความแตกตางกันไปในแตละคน 

 ทั้งสามทฤษฎีตางมีความสําคัญเทาเทียมกัน  เมื่อตัดสินใจใชยุทธศาสตรสิ่งที่สําคัญและจําเปนที่สุดของ

ชีวิตตองพิจารณาทั้งสองระดับ  คือ 

 1. ระดับองคความรูของนักเรียน 

 2. ระดับการประมวลผลทางสติปญญาที่ตองการในผลงานคือภาระงานแหงการเรียนรู ระดับการ

ประมวลผลทางสติปญญาตองการสรางผลงาน/ภาระงาน และระดับความชํานาญของนักเรียนเรานี้ การมองหา

ภาพทางทฤษฎี จะมีความเปนไปไดที่สนับสนุนการมีความพยายามที่จะเรียนรูทางยุทธวิธี บางทีก็มีความซับซอน  

และมีความเลื่อมล้ํากันอยูบางและก็มีความจําเปนเหมือน ๆ กัน ในการรวบรวมยุทธวิธีตางๆ จากความแตกตางที่

เปนจริงทางทฤษฎี เมื่อเรามีความตองการ 

 http ://I-theory-gb.blogspot.com เปนลิงคจากเวปไซดคลังบทความของบล็อก 2009 อางถึงการ

ทดลองของ (พาฟลอฟ)  ซึ่งมีความนาเชื่อถือในปานกลาง  ไดสรปุทฤษฎีการเรียนรู 

 ทฤษฎีการเรียนรู 

 1. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยเกิดจากการวางเงื่อนไขที่ตอบสนองตอความตองการทาง

ธรรมชาติ 

 2. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยสามารถเกิดขึ้นไดจากสิ่งเราที่เชื่อมโยงกับสิ่งเราตามธรรมชาติ 

 3. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยท่ีเกิดจากสิ่งเราท่ีเชื่อมโยงกับสิ่งเราตามธรรมชาติจะลดลงเรื่อย ๆ  

และหยุดลงในที่สุดหากไมไดรับการตอบสนองตามธรรมชาติ 

 4. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษยสิ่งเราที่เชื่อมโยงกับสิ่งเราตามธรรมชาติจะลดลงและหยุดไปเมื่อ

ไมไดรบัการตอบสนองตามธรรมชาติ และจะกลับปรากฏขึ้นไดอีกโดยไมตองใชสิ่งเราตามธรรมชาติ 

 5. มนุษยมีแนวโนมที่จะจําแนกลักษณะของสิ่งเราใหแตกตางกัน และเลือกตอบสนองไดถูกตอง 

 http://novabi33.com/novaAce/Learning.htm  เปนลิงคจากเวปไซตการพัฒนาตนเองอางถึง

ทฤษฎีของสกินเนอร ซึ่งมีความเชื่อถือในปานกลาง ไดกลาวถึง 

 ทฤษฎีการเรียนรู ดงันี้ 

 1. ทฤษฎีการเรียนรูจากการเก็บขอมูล (Retention Theory) กลาววา ความสามารถในการเรียนรูขึ้นอยู

กับความสามารถที่จะเก็บขอมูล และเรียกขอมูลที่เก็บเอาไวกลับคืนมา ทั้งนี้รวมถึงรูปแบบของขอมูล ความมาก

นอยของขอมูล จากการเรียนรูขั้นตนแลวนําไปปฏิบัติ 
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 2. ทฤษฎีการเรียนรูโดยใชการโยกยายปรับเปลี่ยนขอมูล (Transfer theory) กลาววา การเรยีนรูมาจาก

การใชความเชื่อมโยงระหวางความเหมือนหรือความเกี่ยวของระหวางขอมูลใหมกับขอมูลเกา ทฤษฎีนี้ข้ึนอยูกับ

ขอมูลข้ันตนท่ีเก็บเอาไวดวยเชนกัน 

 3. ทฤษฎีของความกระตือรือรน (Motivation Theory) กลาววา ความสามารถในการเรียนรูข้ึนอยูกับ

ความตั้งใจที่จะเรยีนรู ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสนใจความกังวล การประสบความสําเร็จและผลที่จะไดรบัดวย เชน ถา

ทําอะไรแลวไดผลดี เด็กจะรูสึกวา ตนเองประสบความสําเร็จก็จะมีความกระตือรือรน 

 4. ทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวมอยางจริงจัง (Active Participation Theory) กลาววา ความสามารถ

ในการเรียนรูข้ึนอยูกับความอยากจะเรียนรูและมีสวนรวม ถามีความอยากเรียนรูและอยากมีสวนรวมมาก 

ความสามารถในการเรียนรูก็จะมีมากข้ึน 

 5.  ทฤษฎีการเ รียนรูจากการเก็บรวบรวมและการดําเนินการจัดการกับขอมูล (Information 

Processing Theory) ประกอบดวย 2 สวน คือ 

 สวนแรก ความสามารถในการจําระยะสั้นของสมอง 

 สวนท่ีสอง  Test-Operate-Test-Exit  นําเสนอโดย มิลเลอรและคณะ  กลาววา  ตองการประเมินวาได

มีการกระทําที่บรรลุวัตถุประสงคหรือไม  ถาหากบอกวาไมบรรลุวัตถุประสงค  ก็จะตองมีการกระทํา  หรือ

ปฏิบัติการใหมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเปนทฤษฎีแกไขปญหา 

 6. ทฤษฎีการสรางองคความรูด วยตนเอง (Constructionism) ตามความเห็นของ อลัน ซอว           

(Alan shaw) เปนการศกึษาเรยีนรูแตความจริงมากกวาการเรียนรู เพราะสามารถนําไปใชในสภาวะการเรียนรูใน

สังคมไดดวย 

 โรเจอร วอนไอซ (Roger Von Oech)  ไดเสนอทฤษฎีการเกิดความคิดสรางสรรคในการแกปญหา 7 

ขั้นตอน 

 ขั้นตอนที่ 1 มีความกระตือรือรนที่จะแกปญหา 

 ขั้นตอนที่ 2  คนหาขอมูลของในวงกวางและหาขอมูลตางๆ 

 ขั้นตอนที่ 3  เก็บขอมูลมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

 ขั้นตอนที่ 4  วิเคราะหปญหา 

 ขั้นตอนที่ 5  มีความคิดตางๆผุดขึ้นมามากมาย  พยายามเก็บขอมูลเหลานั้นไว  เพื่อแกไขปญหาแบบ

สรางสรรค 

 ขั้นตอนที่ 6  ตองตัดสินใจและแกปญหาอยางไร 

 ขั้นตอนที่ 7  ลงมือปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจไว 



27 
 

 ทฤษฎีของ คารล จุง (Car/Jung)  กลาววา  ตองมีวิธีการสอนที่ทําใหคนแตละคนไมวาจะมีความสามารถ

มากนอยเพียงใดมีความแตกตางกันมากนอยแคไหน  สามารถทําสิ่งตางๆไดเต็มที่                    เต็ม

ความสามารถเต็มศักยภาพของตน 

2.2.3 กระบวนการเรียนรู (Learning Process)   

 http://www.crc.ac..th/online/75107/psycholotgy2.ppt  เปนลิงคจากเวปไซด Learning ซึ่งมี

ความเชื่อถือในระดับสูง 

 กระบวนการเรยีนรู Learning Process 

อางถึง Alan Thomas : ระบุวา ลักษณะของกระบวนการเรียนรู มี 8 ประการ ไดแก 

 1. การเรียนรูเปนการลงมือปฏิบัติ 

 2. การเรียนรูเปนปจเจกบุคคล 

 3. การเรียนรูไดรับอิทธิพลจากบุคคลในสังคมรวมกัน 

 4. การเรียนรูเปนการตอบสนองสิ่งที่พบ/กระตุน 

 5. การเรียนรูเปนกระบวนการตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 6. การเรียนรูไมสามารถเปลี่ยนกลับไป-มาได 

 7. การเรียนรูตองใชเวลา 

 8. การเรียนรูไมสามารถเกิดจากถูกบังคับ 

 อางถึงแนวคิดของกาเย Robert M.Gagne  มี 8 ขั้นตอน  ดังนี้ 

  1.การจูงใจ   Motivation Phase 

  2.ความเขาใจ   Apprehending Phase 

  3.การไดรับ   Acquisition Phase 

  4.การเก็บไว   Retention Phase 

  5.การระลึกได   Recall Phase 

  6.ความคลายคลึง  Generalization Phase 

  7.ความสามารถในการปฏิบัติ Performance Phase 

  8.ความปอนกลับ   Feedback Phase 
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 อางถึงแนวคิดของ Jerome Bruner  มี 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 

  1.การรับรู   Acquisition 

  2.การแปลงรูปของความรู  Transformation 

  3.การประเมินผล   E valuation 

  

 อางถึงแนวคิดของบลูม  Benjamin S. Bloom มี 6 ขั้นตอน 

  1.ความรู   Knowledge 

  2.ความเขาใจ   Comprehension 

  3.การนําไปใช   Application 

  4.การวิเคราะห   Analysis 

  5.การสังเคราะห   Synthesis 

  6.การประเมินผล   Evaluation 

อางถึงแนวคิดของครอนบาค Lee J. Cronbach มี 7 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1.ความมุงหมาย   Goal 

  2.ความพรอม   Readiness 

  3.สถานการณ   Situation 

  4.การแปลความหมาย  Interpretation 

  5.การตอบสนอง   Response 

  6.ผลตอเนื่อง   Consequence 

  7.ปฏิกิรยิาตอการขัดขวาง  Reaction to thwarting 

 

 2.2.4  การจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน  (Problem-Based Learning: PBL) 

 ความหมายของการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน 
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       การเรียนรูท่ีใชปญหาเปนฐาน มาจากคําภาษาอังกฤษ คือ Problem-Based Learning:PBL เมื่อใช

ในภาษาไทยมีผูแปลไวแตกตางกัน เชน การเรียนแบบใชปญหาเปนหลักการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก การ

เรียนรูจากปญหา การจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหาเปนหลักในการวิจัย  คร้ังนี้ผูศึกษาจะใชคําวาการเรียนรูที่

ใชปญหาเปนฐาน มีนักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานไวอยางหลากหลายดังนี้

 กรีนวอลด (Greenwald, 2000) ระบุวา “การเรียนแบบใชปญหาเปนฐานเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู

ดวยตนเอง ในขณะเดียวกันยังคงรักษารูปแบบของการเรียนในชั้นเรียนและมีประสิทธิภาพสําหรับผูเรียนท่ีมี

ความสามารถแตกตางกันเพราะผูเรยีนไดเลือกปญหาและวิธีการเรียนบนพื้นฐานของพัฒนาการและความสนใจ” 

 ดอลแมน และชมิทธ์ิ (Dolmans & Schmidt, 1995) ระบุวา ผูเรียนตองใชทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 

เพื่อตั้งเปาหมายการเรียน วางแผนและดําเนินกิจกรรมการเรียนและประเมนิผลการเรียนรูดวนตนเอง ซึ่งเปนการ

พัฒนาใหผูเรียนมีลักษณะของการเรียนรูดวยตนเองการเรียนแบบใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนที่เกิดจากความ

ตองการของผูเรียน ผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูและในการเรียนเปนกลุมยอยผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดง

ความคดิเห็นรวมกันกับเพ่ือน ๆ เปนการเรียนที่ทาทายและสนุกสนาน 

 บารโรว และ เทมบลิน (Barrows & Tamblyn, 1980) ไดใหความหมายของการเรียนรูที่ใชปญหาเปน

ฐาน สรุปไดวาเปนการเรียนรูที่เปนผลของกระบวนการทํางานท่ีมุงสรางความเขาใจ และหาทางแกปญหา ตัว

ปญหาจะเปนจุดตั้งตนของกระบวนการเรียนรูและเปนตัวกระตุนตอไปในการพัฒนาทักษะการแกปญหาดวย

เหตุผล และการสืบคนขอมูลท่ีตองการเพ่ือสรางความเขาใจกลไกของตัวปญหารวมทั้งวิธีการแกปญหา 

 ออลบาน และมิทเชล (Albanese & Mitchell, 1993) ไดใหความหมายของการเรียนรูที่ใชปญหาเปน

ฐานไววา การแกปญหาในรูปแบบการเรียนรูโดยใชปญหานั้น เปนการนําตัวปญหาเขามาเปนจุดเริ่มตนของ

กระบวนการเรียนรูโดยไมไดคาดหวังถึงความรูของผูเรียน ปญหาจะเปนตัวกระตุนการเรียนรูที่จะนําไปสูการ

เรียนรูโดยไมไดคาดหวังถึงความรูของผูเรียน ปญหาจะเปนตัวกระตุนการเรียนรูที่จะเปนตัวกระตุนการเรียนรูที่

จําไปสูการเกิดคําถามที่ไมมีคําตอบ ซึ่งชี้นําไปสืบคนตอไป ดังนี้วิธีการสอนโดยการใชปญหา ดังท่ีกลาวถึงนี้มี

ลักษณะเฉพาะท่ีการใชตัวปญหาเปนสาระหลักสําหรับผูเรียนท่ีจะไดเรียนรูทักษะการแกปญหาและสรางเสริม

ความรู 

 การเลเกอร (Gallagher, 1997) ไดใหความหมายวาการเรียนรูท่ีใชปญหาเปนฐาน เปนการเรียนรูที่

ผูเรียนตองเรียนรูจากการเรียน โดยผูเรียนจะทํางานรวมกันเปนกลุมเพ่ือคนหาวิธีการแกปญหา โดยจะบูรณาการ

ความรูที่ตองการใหผูเรียนไดรับกับการแกปญหาเขาดวยกันปญหาที่ใชมีลักษณะเก่ียวกับชีวิตประจําวันและมี

ความสัมพันธกับผูเรียน การเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานจะมุงเนนพัฒนาผูเรียนในดานทักษะการเรียนรูมากกวา

ความรูที่ผูเรียนจะไดมาและพัฒนาผูเรียนสูการเปนผูท่ีสามารถเรียนรูโดยการชี้นําตนเองได 

 บาเรลล (Barell, 1998) ไดใหความหมายของการเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานไววาเปนกระบวนการของ

การสํารวจเพ่ือจะตอบคําถามสิ่งที่อยากรูอยากเห็น ขอสงสัยและความไมมั่นใจเก่ียวกับปรากฏการณธรรมชาติใน

ชีวิตจริงที่มีความซับซอน ปญหาที่ใชในกระบวนการเรียนรูจะเปนปญหาที่ไมชัดเจนมีความยากหรือมีขอสงสัย

มาก มีแนวทางในการแกปญหาอยางหลากหลาย 
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 มัณฑรา ธรรมบุศย (2545) ระบุวา การเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน(Problem -Based Learning หรือ 

PBL) เปนรูปแบบการเรียนรูที่เกิดข้ึนจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม โดยใหผูเรียนสราง

ความรูใหมจากการใชปญหาที่เกิดขึ้นในโลกแหงความเปนจริงเปนบริบท (Context) ของการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียน

เกิดทักษะในหารคิดเคราะหและคิดแกปญหา รวมทั้งไดความรูตามศาสตรในสาขากลุมสาระที่ตนศึกษาดวยการ

เรียนรูท่ีใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานที่ตองอาศัยความเขาในและการแกไขปญหาเปน

หลัก 

 ทิศนา แขมมณี (2545) กลาววา การเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน เปนการจัดสภาพการณของการเรียนรูที่

ใชปญหาเปนเครื่องมือ ในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย โดยผูสอนอาจนําผูเรียนไปเผชิญ

สถานการณปญหาจริง หรือผูสอนอาจจัดสภาพการณใหผูเรียนเผชิญปญหา ฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและ

แกปญหารวมกันเปนกลุม ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในปญหานั้นอยางชัดเจนได 

 วัลลีสัตยาศัย (2547) ระบุวา การเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐาน หรือ PBLคือวิธีการเรียนรูท่ีเร่ิมตนดวยการ

ใชปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควาศึกษาหาความรูดวยวิธีการเรียนรูท่ีเร่ิมตนดวยการใชปญหาเปน

ตัวกระตุนใหผูเรียนไปศึกษาคนควาศึกษาหาความรูดวยวิธีการตาง ๆ จากแหลงวิทยาการที่หลากหลาย เพ่ือ

นํามาใชในการแกปญหาโดยมีการศึกษาหรือเตรียมตัวลวงหนาเก่ียวกับปญหาดังกลาวมากอนจากความหมายที่

กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่ใชปญหาหรือสถานการณที่

เก่ียวของกับชีวิตจริงเปนจุดเริ่มตนในการกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรู ผูเรียนจะไดคิดวิเคราะห

ปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุมและไดความรูในศาสตรที่ตนศึกษา โดยปญหานั้นอาจหาคําตอบไดหลาย

แนวทางสอดคลองกับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับผูเรียนลักษณะของการเรยีนรูที่ใชปญหาเปนฐาน 

 จากความหมายที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา การเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่ใช

ปญหาหรือสถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตจริงเปนจุดเร่ิมตนในการกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรู 

ผูเรียนจะไดคิดวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกันเปนกลุมและไดความรูในศาสตรที่ตนศึกษา โดยปญหานั้น

อาจหาคําตอบไดหลายแนวทางสอดคลองกับชีวิตประจําวันและมีความสัมพันธกับผูเรียนจากความหมายที่กลาว

มาขางตนสามารถสรุปไดวา การเรียนรูที่ใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูที่ใชปญหาหรือสถานการณที่เก่ียวของ

กับชีวิตจริงเปนจุดเริ่มตนในการกระตุนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาหาความรู ผูเรียนจะไดคิดวิเคราะหปญหาและ

แกปญหารวมกันเปนกลุมและไดความรูในศาสตรท่ีตนศึกษา โดยปญหานั้นอาจหาคําตอบไดหลายแนวทาง

สอดคลองกับชีวิตประจําวัน และมีความสัมพันธกับผูเรยีน 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

 การเรียนรูโดยที่ใชปญหาเปนฐานเปนวิธีการเรียนการสอนวิธีหนึ่งท่ีมีจุดมุงหมายท่ีจะสอนผูเรียนใหฝก

กระบวนการคิดแกปญหาและฝกทางานเปนกลุม โดยที่ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูและใชปญหาหรือ

สถานการณในการเรียนรูและคนควาดวยตนเอง การเรียนจะอยูในรูปของกลุมยอย นักเรียนจะเปนผูกระทําดวย

ตนเอง โดยมีครูเปนเพียงผูชี้แนะและใหขอมูลท่ีเปนประโยชน เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะที่จาเปนใหนักเรียนซึ่ง 

ไดแก การเรียนรูดวยตนเอง การแกปญหา การชี้นาตนเองในการเรียนรู และการทางานเปนทีม นอกจากนี้มี

นักการศกึษาไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูแบบใชปญหาเปนหลักไวแตกตางกันดังนี้  
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 โนลส ( อาภรณ แสงรัศมี. 2543) มีแนวคิดสนับสนุนวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเก่ียวของกับ

ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญ ที่เชื่อวาการเรียนรูจะเรียนไดมากที่สุด เมื่อผูเรียนมีสวนเกี่ยวของในการเรียนรูดวย

ตนเอง ซึ่งทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญตั้งอยูบนขอสมมุติฐานการเรียนรู 4 ประการ สามารถสรุปได ดังนี้  

 1. อัตมโนทัศน เมื่อบุคคลเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะมากขึ้น ความรูสึกรับผิดชอบตอ ตนเองก็มีมากขึ้น

ตามลาดับ และถาหากบุคคลรูสึกวาตนเองเจริญวัยและมีวุฒิภาวะถึงขั้นที่จะควบคุมและนาตนเองได บุคคลก็จะ

เกิดความตองการทางจิตใจ เพื่อท่ีจะไดควบคมุและนําตนเอง  

 2. ประสบการณ บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีประสบการณเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ประสบการณ     

ตาง ๆที่แตละคนไดรับจะเสมือนแหลงทรัพยากรมหาศาลของการเรียนรู และก็จะสามารถรองรับการเรียนรู         

สิ่งใหม ๆ เพ่ิมขึ้นอยางกวางขวาง  

 3. ความพรอม ผูใหญพรอมท่ีจะเรียนเมื่อเห็นวาสิ่งที่เรียนไปนั้นมีความหมายและมี ความจําเปนตอ

บทบาทและมีสถานภาพทางสังคม ผูใหญเปนผูที่มีหนาที่การงาน มีบทบาทในสังคมและพรอมที่จะเรียนเสมอ ถา

หากสิ่งน้ันมีประโยชนตอตนเอง  

 4. แนวโนมตอการเรียนรู ผูใหญเปนผูมีบทบาทสถานภาพทางสังคม การเรียนรูของ ผูใหญจึงเปนการ

เรียนรูเพื่อแกปญหาในชีวิตประจาวัน ยึดปญหาเปนศูนยกลางการเรียนรู  

 กิจซีเลอรส (Gijselaers. 1996)  ไดกลาวถึงการเรยีนรูโดยใชปญหาเปนฐาน วาเกิดจากทฤษฎีที่กลาววา 

การเรียนคือ กระบวนการสรางความรูใหมบนพื้นฐานของความรูที่มีในปจจุบัน ซึ่งเปนแนวคิดของกลุมจิตวิทยา

พุทธิปญญานิยม (Cognitive Psychology) เปนหลักไว 3 ประการคือ  

      1. การเรียนเปนกระบวนการสรางไมใชกระบวนการรับ การเรียนรูเกิดจากการสรางความรูเชื่อมโยง

เครอืขายมโนทัศนที่มีความหมาย การเกิดการเรียนรูและขอมูลใหมมีอยูแลวในเครือขายซึ่งขึ้นอยูกับวาผูเรียนจะ

ทาอยางไรกับขอมูลเหลานั้น ขอมูลใหมจะเกิดขึ้นไดจากการที่เราระลึกถึงความรูเดิมที่มีและเคยใชความรูนั้น ๆ

ในการแกปญหา นั่นก็คือ ความรูเดิมจะเปนพื้นฐานในการเรียนรูสิ่งใหม  

      2. การรูเก่ียวกับสิ่งที่รูซึ่งสงผลตอการเรียนรู (Knowing About Knowing Affects Learning) การ

เรียนรูจะแกรงกลา เมื่อนักเรียนมีทักษะในการกากับตนเอง เปนความสามารถท่ีเรียกวา เมตาคอคนิชัน 

(Metacognition) หมายถึง การที่บุคคลระลึกวาตนรูอะไร ยังไมรูในสิ่งใด สามารถควบคุมและตรวจสอบ

ความคิดทั้งหมดของตนเองได ซึ่งเปนองคประกอบของทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู นั่นคือ มีการ        

กําหนดเปาหมายการเรียนวาจะทําอะไร สามารถเลือกยุทธวิธีวาจะทําอยางไร และมีการประเมินผลวาบรรลุ

จุดมุงหมายหรือไม ซึ่งเปนการตรวจสอบการเรียนรูของตนเอง การท่ีจะประสบความสําเร็จในการแกปญหาน้ัน

ไมไดขึ้นอยูกับการมีความรูอยูในตัวเพียงอยางเดียว แตจะขึ้นอยูกับการเลือกใชวิธีการในการแกปญหาเพื่อให

ไดมาซึ่งความสําเร็จบรรลุตามจุดมุงหมายที่วางไว  

      3. ปจจัยทางสังคมและองคประกอบแวดลอมที่มีอิทธิพลตอการเรียนรู เปนปจจัยที่เปนตัวนําให

นักเรยีนเกิดความเขาใจในความรู และสามารถนําไปใชเปนกระบวนการแกปญหา ซึ่งจะทําใหประสบความสําเร็จ
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ตามจุดมุงหมายที่ตองการในการศึกษาระดับสูงขึ้น รูปแบบการเรียนที่เปนไปไดตามสภาพแวดลอมที่ทาใหผูเรียน

ไดประสบกับปญหาจริง หรือการไดปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีพ ทําใหผูเรียนไดใชความรูเก่ียวกับการรูคิดไปใชในการ

แกปญหา และปจจัยทางสังคมนั้นก็มีอิทธิพลตอการเรียนรูของแตละบุคคล นั่นคือการทํางานเปนกลุมทาใหเกิด

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะกอใหเกิดทางเลือกหลากหลายท่ีจะไปใชในการตัดสินใจ

แกปญหา  

 เดลิเซิล (Delisle.1997) ไดกลาวถึงการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานวามีรากฐานมาจากทฤษฎีทาง

การศึกษาของจอหน บี ดิว อ้ี  (John B. Dewey) ซึ่ งมีชื่ อว า การศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressive 

Education) ท่ีเนนการเตรียมประสบการณเพื่อพัฒนาผูเรียนในทุกๆ ดาน โดยคํานึงถึงความสนใจ ความถนัด 

และความตองการทางดานอารมณและสังคมของผูเรียน เนนใหผูเรียนเห็นความสําคัญของกิจกรรมและ

ประสบการณ ผูเรียนตองลงมือกระทําดวยตนเอง ผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะแนวทางเทานั้น  

 มีโลและเอฟเวนเซน (Hmelo; & Evensen. 2000) ไดกลาวสนับสนุนวาการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

หลักเกี่ยวของกับทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม (Constructivism ) ซึ่งมีรากฐานมาจากทฤษฎี            

การเรียนรูของเพียเจท (Piajet ) และวีโกทสก้ี (Vygotsky) เชื่อวาการเรียนรูเปนกระบวนการพัฒนาทาง

สติปญญาที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูดวยตนเอง กระบวนการสรางความรูเกิดจากการเรียนรูมีปฏิสัมพันธกับ

สิ่งแวดลอมและเกิดจากการซึมซับประสบการณใหม และปรับโครงสรางสติปญญาใหเขากับประสบการณใหม 

นอกจากนั้นยังมีทฤษฎีการเรียนรูดวยการคนพบของบรูเนอร (Bruner) ซึ่งเชื่อวาการเรียนรูที่แทจริงมาจากการ

คนพบของแตละบุคคล โดยผานกระบวนการสืบเสาะหาความรูในกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลัก เมื่อ

ผูเรียนเผชิญกับปญหาท่ีไมรูทาใหผูเรียนเกิดความขัดแยงทางปญญาและผลกัดันใหผูเรียนแสวงหาความรู และนา

ความรูใหมมาเชื่อมโยงกับความรูเดิมเพ่ือแกปญหา  

 ทองจันทร หงสลดารมภ  (2538) ไดกลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานไว 

2 ประการ คือ การเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (Student-Centered ) และการเรียนรูแบบเอกัตภาพ 

(Individaulized Learning ) ซึ่งสรุปไดดังนี้  

      1. การเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ทฤษฎีการเรียนรูท่ีมีแนวคิดในการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนศนูยกลาง คอืทฤษฎีมนุษยนิยมของคารล อาร โรเจอรส (Carl R. Rogers ) ซึ่งมีความเชื่อวาเปาหมาย

ของการศึกษา คือ การอํานวยความสะดวกใหผูเรียนเห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกและเกิดการเรียนรู การท่ีคนเรา

อยูบนโลกที่สิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองไดอยางมั่นคงนั้น คนตองเรียนรูวาจะเรียนรูไดอยางไร 

เนื่องจากไมมีความรูใดมั่นคง ดังนั้นการที่บุคคลรูถึงกระบวนการแสวงหาความรูเทานั้น จึงจะทาใหเกิดพื้นฐานที่

มั่นคง ซึ่งโรเจอรส ไดเนนความสําคัญของกระบวนการเรียนรู (Learning Process ) เพราะถือวาในการ

เปลี่ยนแปลงนั้นกระบวนการสําคัญกวาความรูที่หยุดนิ่ง เปาหมายการศึกษา คือ การอานวยความสะดวกในการ

เรียนรูใหบุคคลมีพัฒนาการและเจริญ เตบิโตไปสูการทางานไดเต็มศักยภาพ  

      2. การเรียนรูแบบเอกัตภาพ (Individaulized Learning) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีนําไปสู

การบรรลุจุดประสงคของผูเรียนเปนรายบุคคล หรือการจัดการเรียนการสอนที่คลายคลึงกันใหกับกลุมผูเรียน 



33 
 

เทคนิคการสอนอาจใชอยางเดียวหรือหลายอยางรวมกันโดยเปดโอกาสใหผูเรียนระบุเปาหมาย เลือกวิธีการเรียน 

เลือกสื่อและอุปกรณการเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน  

 พวงรัตน บุญญานุรักษ; และ Majumdar. (2544) ไดกลาวถึง การเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐานวา    

“การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานเปนการเรียนรูในสิ่งที่ตนเองอยากรูอยากเรียน เปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมี

สวนรวมอยางจริงจังในกระบวนการเรียนรูของตนเอง ดวยวิธีที่ผูเรียนเลือกเอง” การเรียนรูโดยใชโดยปญหาเปน

ฐานมีลักษณะเฉพาะที่ใชตัวปญหาเปนสาระหลักใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะการแกปญหาและสรางเสริมความรูใน

ศาสตรทางคลินิก การเรียนรูโดยใชปญหาเปนหลักนั้นจะเริ่มตนโดยนาตัวปญหาเขามาเปนจุดเริ่มตนของ

กระบวนการเรียนรู ปญหาจะเปนตัวกระตุนการเรียนรูที่จะนําไปสูการเกิดคําถามที่ยังไมมีคําตอบซึ่งจะชักนําให

ผูเรียนไปสืบคนตอไป  

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานมีแนวคิด

พ้ืนฐานมาจากแรงผลักดันในตัวบุคคลท่ีตองการตอบคําถาม หรือแสวงหาวิธีการ  แกปญหาที่ตนเองสนใจ โดย

อาศัยความรูเดิมเปนพ้ืนฐาน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับความรูใหมที่ไดรับจากแหลงขอมูลขาวสารตางๆ และ

ประสบการณเดิมของตนเอง 

2.3  แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู 

 ความหมายของการจัดการความรู 

      การจัดการความรูเปนแนวคิดของการบริหารจัดการสมัยใหมที่เห็นคุณคาของบุคลากรในองคกรวา

เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคา ทั้งน้ีเนื่องจากกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ซ่ึงเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว อีกทั้งยุคนี้ยังเปนยุคของเศรษฐกิจฐานความรู  ดังนั้นองคกรสมัยใหมจึงจําเปนตองปรับตัวใหทันสมัยตอ

การเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ และบุคลากรทุกคนในองคกรจะตองสามารถทํางานไดครอบคลุมงานหลักขององคกรทุก

ดาน และสามารถทํางานรวมกันเปนทีมได เพื่อที่จะผลักดันใหองคกรมีประสิทธิภาพ และสามารถอยูรอดไดใน

โลกของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน ท้ังนี้เมื่อศึกษาแนวคิดหรือนิยามของคําวา “การจัดการ

ความรู” พบวามีผูรูหลายทานที่ไดใหนิยามไวหลากหลาย ดังนี้ 

 Henrie and Hedgepeht (n.d. อางถึงใน พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547) แหง University of Alaska 

Anchorage สรุปวาการจัดการความรูเปนระบบบริหารจัดการทรัพยสินความรูขององคกรทั้งท่ีเปนความรูโดยนัย

และความรูที่เห็นไดอยางชัดแจง ระบบการจัดเก็บความรูที่ผานการตรวจสอบแลว การเตรียมการกรองความรู 

และเตรียมการเขาถึงความรูใหกับผูใช ท้ังน้ีโดยมีหลักการที่สําคัญ คือ ทําใหความรูถูกใช ถูกปรับเปลี่ยนและถูก

ยกระดับใหสูงขึ้น ขณะท่ี 

 Kucza (n.d. อางถึงใน พรธิดา วิเชียรปญญา, 2547) กลาววา การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับการจัดกระบวนการของการสรางความรู การจัดเก็บ และการแบงปนความรูกลาวโดยทั่วไปจะรวมถึงการระบุ

สภาพปจจุบัน การกําหนดความตองการและการแกไขปรับปรุงกระบวนการที่จะสงผลกระทบตอการจัดการ

ความรูใหดีขึ้นเพ่ือบรรลุถึงความตองการ นอกจากนั้น 
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 องคการ-สหประชาชาติ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548 ไดใหความหมายวาการจัดการความรู คือ 

กระบวนการในการสรางและเปลี่ยนสิ่งที่เราทราบเขาไปใชในการทํางานเพ่ือทําใหองคการมีการทํางานที่ดีขึ้น

หรอืมีประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

  อีกท้ังธนาคารโลก (The WorldBank) (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549) ยังไดนิยามการจัดการ

ความรูวาเปน การรวบรวมวิธีปฏิบัติขององคการและกระบวนการที่เก่ียวของกับการสราง การนํามาใช และ

เผยแพรความรูและบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ นอกจากนั้น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ  

  (ก.พ.ร.)  (2549 อางถึงใน ธัญนันท สินชัย, 2551) ไดกลาวไววาการจัดการความรูเปนการรวบรวมองค

ความรูท่ีมีอยูในสวนราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคน

ในองคการสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองให เปนผูรูรวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะ

สงผลใหองคการมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด 

 วิจารณ พานิช (2550 อางถึงใน ธัญนันท สินชัย, 2551) ไดใหความหมายของการจัดการความรูวา 

หมายถึง กระบวนการที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานในองคการ หรือหนวยงานยอ ยขององคกร เพื่อสราง

และใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิดีข้ึนกวาเดิม โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนางานและคน 

 สรุปการจัดการความรู เปนกระบวนการในการนําความรูที่มีอยูหรือเรียนรูมาใชใหเกิดประโยชน โดย

ผานกระบวนการตาง ๆ เชน การสราง รวบรวม แลกเปลี่ยนและใชความรู เปนตนกรอบความคิดหรือรูปแบบการ

จัดการความรูปจจุบันกรอบความคิดการจัดการความรูยังมีความแตกตางกันคอนขางมาก มีองคกรตาง ๆ รวมท้ัง

นักวิชาการและผูเชี่ยวชาญดานการจัดการความรูไดนําเสนอนิยามของคําวา 

 “กรอบความคดิหรือรูปแบบการจัดการความรู” ไวหลากหลาย ดังนี้ 

 Bonnie Rubenstein - Montano (n.d. อางถึงใน บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549) ไดแบงชนิดของ

กรอบความคิดการจัดการความรูเปน 3 กลุม คือ 

      1. กรอบความคิดแบบ Prescriptive เปนกรอบความคิดที่พบมากที่สุด ซึ่งอธิบายถึงพัฒนาการของ

ความรูในองคกรหรือที่เรียกวา “วงจรความรู” (Knowledge Cycle) ซึ่งแตละกรอบจะมีความแตกตางกันใน

องคประกอบของวงจรความรู ลําดับขององคประกอบของวงจร และขั้นตอนตาง ๆ ท่ีเปนองคประกอบยอย แต

เนื้อหาหลัก ๆ จะไมแตกตางกันมากนัก นั่นคือ กรอบความคิดการจัดการความรูจะประกอบดวยองคประกอบ

หลกั ๆ ดังนี้ 

  1.1 การคนหาวาองคกรมีความรูอะไรบาง ในรูปแบบใด อยูที่ใคร และความรูท่ีจําเปนตอองคกร

มีอะไรบาง (Knowledge Identification) 

  1.2 การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

  1.3 การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 
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  1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

  1.5 การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

  1.6 การแลกเปลี่ยนและแบงปนความรู (Knowledge Sharing) 

  1.7 การเรยีนรู (Learning) 

      2. กรอบความคิดแบบ Descriptive เปนกรอบความคิดที่อธิบายถึงขั้นตอนการจัดการความรู และ

ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของการจัดการความรู เชน วัฒนธรรมองคกร การเชื่อมโยง การ

จัดการความรูกับทิศทางองคกร การที่ตองมีขอมูลปอนกลับเพื่อปรับการจัดการความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ เปนตน 

      3. กรอบความคิดแบบผสมผสาน เปนกรอบความคิดที่ผสมผสานกรอบความคิดแบบPrescriptive 

และ Descriptive เขาดวยกัน ดังนั้นกรอบความคิดแบบนี้จึงประกอบดวยองคความรูขององคกร องคประกอบ

ของกระบวนการความรู ปจจัยที่ทําใหองคกรสามารถจัดการความรูไดและอาจรวมถึงขั้นตอนในการจัดการ

ความรูดวยนอกจากนั้น  

 วิจารณ พานิช (2550 อางถึงใน ธัญนันท สินชัย, 2551) ไดอธิบายแนวคิดของการจัดการความรูวาการ

จัดการความรูเปนการเรียนรูแบบใหมที่เรียนจากการปฏิบัติเปนตัวนํา เปนตัวเดินเรื่อง ไมใชแคเรียนจากครู หรือ

ตํารา ตํารานั้นเปนการเรียนรูแบบเกา ซึ่งเนนเรียนทฤษฎี ขณะที่การเรียนรูแบบ KM ก็เปนทฤษฎี แตวาเนนที่

การเรียนรูแบบปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติทําใหเกิดประสบการณ การจัดการความรูไมใชเรื่องของคน ๆ เดียวเปน

เรื่องของคนหลายคนที่ทํางานรวมกัน เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติแตละคนจะมีประสบการณไมเหมือนกัน เม่ือนํามา

แลกเปลี่ยนกันแลว อาจเห็นสวนที่เหมือนกัน ซึ่งจะเปนการยืนยันวาเขาใจตรงกัน เมื่อเอามาแลกเปลี่ยนกันมาก 

ๆ จะทําใหยกระดับความรู ความเขาใจข้ึนไปอีกจะเห็นวาการจัดการความรูจะเนนท่ีการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

แลวก็เนนตัวความรูท่ีเปนความรูในคน หรือที่เรียกวา TacitKnowledge ทั้งนี้ความรูจากเอกสาร ตํารา หรือที่

เรียกวา Explicit Knowledge นั้นก็สําคัญ เพียงแตวาเรามักจะละเลยความรูท่ีอยูในคนสรุปกรอบการจัดการ

ความรูสามารถแบงออกไดเปน 3 กรอบ คือ กรอบความคิดแบบPrescriptive กรอบความคิดแบบ Descriptive 

และกรอบความคิดแบบผสมผสาน สวนการจัดการความรูจะเนนที่การเรียนรูจากการปฏิบัติ แลวก็เนนตัวความรู

ที่เปนความรูในคน หรอืท่ีเรียกวา Tacit Knowledge 

วงจรการจัดการความรู 

 น้ําทิพย วิภาวิน (อางถึงใน ธัญนันท สินชยั, 2551) อธิบายวาวงจรการใชความรูนั้น เริ่มตนจากความรูที่

อยูในสมองของแตละบุคคลเมื่อผานการระดมความคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกลุมแลว ไดรูปแบบหรือ

แนวปฏิบัติใหม จึงทําการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร แลวจึงนําความรูมาจัดหมวดหมูอยางเปนระบบเพ่ือ

สะดวกในการคนหาและใชงานซึ่งเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาแหลงความรูหรือคลังความรู และเมื่อไดศึกษาหา

ความรูจากแหลงความรูเดิมที่มีอยูแลว จึงนําความรูไปสอน ถายทอดและเผยแพรความรูในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะ

ทําใหผูไดรับการถายทอดเกิดแนวคิดใหม วิธีการใหม กําหนดเปาหมายใหม ซึ่งจะนําไปสูการประชุมปรึกษาหารือ 
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การระดมความคิด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นใหม สวนวงจรการแลกเปลี่ยนความรูในองคกร จึงเปน

การนําศักยภาพของคนในองคกรออกมาใชเพื่อพัฒนาองคกรไปสูเปาหมายและทิศทางที่ตองการ การสราง

วัฒนธรรมการเรยีนรูและการแลกเปลี่ยนความรูจึงมีความสําคัญเปนอันดับแรก  

 นอกจากนั้นบุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) ไดอธิบายวงจรการจัดการความรู (วงจร KM) วามี

องคประกอบหลัก 6 องคประกอบ ไดแก 

  1. การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) 

  2. การสื่อสาร (Communication) 

  3. กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) 

  4. การฝกอบรมและการเรียนรู (Training and Learning) 

  5. การวัดผล (Measurements) 

  6. การยกยองชมเชยและใหรางวัล (Recognition and Rewards) 

 กลาวโดยสรุปวงจรการจัดการความรู เปนการแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากรเปนการนําศักยภาพของ

คนออกมาใชเพ่ือพัฒนาองคกรโดยมีองคประกอบหลัก 6 องคประกอบดวยกัน ไดแก การจัดการเปลี่ยนแปลง

และพฤติกรรม การสื่อสาร กระบวนการและเคร่ืองมือการฝกอบรมและการเรียนรู การวัดผล และการยกยอง

ชมเชยและใหรางวัล 

 ปจจัยที่ทําใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จ 

 บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) ซึ่งไดนําเสนอปจจัยแวดลอมท่ีสําคัญของการจัดการความรูที่เอื้อให

การจัดการความรูประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 

      1. ภาวะผูนําและกลยุทธ (Leadership and Strategy) การจัดการความรูจะไมประสบผลสําเร็จ

อยางราบรื่นถาปราศจากการสนับสนุนจากผูบริหารขององคกร ผูบริหารจะตองเขาใจแนวคิดและตระหนักถึง

ประโยชนท่ีองคกรจะไดรับจากการจัดการความรูเพ่ือที่จะสามารถสื่อสารและผลักดันใหมีการการจัดการความรู

ในองคกรนอกจากท่ีไดกลาวไปแลวนั้น อีกหนึ่งปจจัยหลักที่จะชวยใหองคกรสามารถบรรลุผลสําเร็จในการจัดการ

จากความรูไดก็คือ ทิศทางและกลยุทธที่ชัดเจนของการจัดการความรู องคกรจะตองสามารถตอบคําถามไดวาจะ

จัดการความรูภายในองคกรเพ่ืออะไร เพ่ือที่จะนําเอาเปาหมายของการจัดการความรูนั้นมากําหนดเปนแผนงาน

และกิจกรรมตาง ๆ ทีจําเปนเพ่ือที่จะชวยใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวได สิ่งสําคัญ คือ กลยุทธ

การจัดการความรูจะตองสนับสนุนและสอดคลองกับทิศทางในการดําเนินธุรกิจขององคกร เพื่อที่จะชวยให

องคกรสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได 

      2. วัฒนธรรมองคกร (Culture) การจะชวยใหองคกรบรรลุผลสําเร็จในการจัดการความรูไดก็คือ 

วัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนและแบงปนความรูระหวางบุคลากรภายในองคกร ทัศนคติอยางหนึ่งซึ่งมีมานาน
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แลวก็คือ ความรู คือ อํานาจและดวยอํานาจนี้ที่จะชวยทําใหเรามีความสําคัญมากกวาคนอ่ืนได แตก็เปนเพราะ

ทัศนคติขอนี้ที่ทําใหบุคลากรในองคกรไมยอมที่จะแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพราะกลัววาตัวเองจะหมด

ความสําคัญไป สิ่งเหลานั้นเมื่อเกิดขึ้นเปนเวลานานก็ไดแปรเปลี่ยนเปนวัฒนธรรมขององคกรที่กีดขวางการ

แบงปนความรู การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรเปนเร่ืองที่ตองใชเวลานาน สิ่งท่ีองคกรควรพิจารณาก็คือ การทํา

ความเขาใจถึงอุปสรรคตาง ๆที่ขัดขวางไมใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูและพยายามหาวิธีการท่ีจะกําจัดอุปสรรค

เหลานั้นออกไปการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรใหเอ้ือตอการแลกเปลี่ยนความรูจะตองไดรับการสนับสนุนจาก

ผูบริหารอยางเต็มท่ี เพื่อที่จะทําใหบุคลากรในองคกรตระหนักถึงความสําคัญแลความจําเปนของการ

เปลี่ยนแปลง 

      3. เทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการจัดการความรู  (Technology) ความกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอรเน็ต และอินทราเน็ต ซึ่งเปนแรงผลักดันสําคัญท่ีชวยใหการแลกเปลี่ยน

ความรูสามารถทําไดงายขึ้น นอกจากนี้แลวระบบฐานขอมูลและ KnowledgePortal ที่ทันสมัยก็มีสวนชวยให

การจัดการความรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในภาพรวมแลวเทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนสาํคัญในการชวยใหคนใน

องคกรสามารถคนหาความรู ดึงเอาความรูไปใช ชวยในการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ รวมถึงชวยใหขอมูลความรูตาง 

ๆ ถูกจัดเก็บอยางเปนระเบียบอยางไรก็ตามในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชนั้นองคกรตองมั่นใจวาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ๆ สามารถเชื่อมตอหรือบูรณาการเขากับระบบเดิมที่องคกรมีอยูไดอยางแนบสนิท

รวมถึงจะตองตอบสนองตอความตองการของผูใชและใชไดงาย สิ่งหน่ึงท่ีองคกรจะตองตระหนักก็คือ เทคโนโลยี

เปนเพียงเคร่ืองมือที่ชวยใหเกิดการติดตอและเชื่อมโยงคนภายในองคกรเขาดวยกันเทานั้น เทคโนโลยีไมไดชวย

ใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูแตทําใหการแลกเปลี่ยนความรูเกิดไดรวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน “คน” เปนผูที่

แลกเปลี่ยนความรู ไมใชเทคโนโลยี 

      4. การวัดผล (Measurements) คํากลาวที่วา “If we cannot measure, we cannot manage”

สะทอนให เห็นความสําคัญของการวัดผล องคกรจะไมสามารถพัฒนาปรับปรุงได เลย ถาไมทราบถึง

สถานะปจจุบัน และองคกรจะไมมีทางทราบถึงสถานะปจจุบันถาไมมีการวัดผล ดังนั้นการวัดผลของการจัดการ

ความรูจะชวยใหองคกรสามารถทบทวน ประเมินผลและทําการปรับปรงุกลยุทธและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายของการจัดการความรูได นอกจากการวัดความสําเร็จของการจัดการความรู การจะโนมนาวใหบุคลากร

ทุกระดับตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการจัดการและ

แลกเปลี่ยนความรู การวัดผลของการจัดการความรูเปนเร่ืองใหมเมื่อเปรียบเทียบกับองคประกอบอื่น ๆ ในเร่ือง

ของการจัดการความรูแนวคิดใหม ๆเกี่ยวกับการวัดผลทางการจัดการความรูกําลังเปนที่สนใจและมีผูที่กําลัง

ศึกษาคนควาเ ก่ียวกับเรื่องเหลานี้ เชน การวัดและประเมินสินทรัพยทางปญญา (Intellectual Capital 

Measurement)การหาความเชื่อมโยงระหวางผลตอบแทนทางการลงทุนกับความรูขององคกร (Return on 

Investment& Organization Knowledge) หรือแมกระทั่งความเชื่อมโยงระหวางความรูความสามารถในตัว

บุคคลกับผลการปฏิบัติงาน(Individual Competency & Performance Improvement) 

      5. โครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) ถึงแมวาองคกรจะมีแผนกลยุทธในการจัดการความรูที่ดี 

ผูบริหารใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ และพนักงานในทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรูก็

ตาม แตกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนความรูอาจจะดําเนินไปอยางไมราบร่ืนนักถาขาดโครงสราง หรือระบบรองรับ
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สําหรับบุคลากรในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางสะดวก ซึ่งโครงสรางที่กลาวถึงนี้อาจจะสามารถเปน

ทั้งสิ่งท่ีจับตองได เชน สถานท่ีหรือเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ซึ่งชวยใหบุคลากรไดแลกเปลี่ยนความรูกัน หรอืสิ่งจับ

ตองไมได เชน โครงสรางหรือระบบงานที่เอ้ือใหเกิดสภาพที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูและกลไกในการ

แลกเปลี่ยนความรูตาง ๆ ในชีวิตการทํางานประจําวัน นอกจากนั้นแลวผูบริหารจะตองพิจารณาถึงโครงสรางของ

หนวยงานหรือบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบในการจัดการความรูวาควรเปนในรูปแบบใด เชนการจัดต้ังทีมงานขามฝาย 

(Cross-Functional Team) เพื่อใหบุคลากรจากทุกฝายงานเขามารวมกันวางแผนและดําเนินการในเรื่องของ

การจัดการความรู เปนตน สุดทายคือ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน ระบบการประเมินผลงานและ

ระบบการยกยองชมเชยและใหรางวัลท่ีตองเอ้ือตอการจัดการความรูขององคกร 

 สรปุไดวาปจจัยที่เอ้ือใหการจัดการความรูประสบความสําเร็จเปนองคประกอบสําคัญที่จะชวยใหองคกร

สามารถดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน องคกรคงจะไม

สามารถประสบผลสําเร็จในการจัดการความรูไดถาขาดซึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทางกลับกันหากองคกรสามารถ

บริหารจัดการปจจัยที่เอ้ืออยางเปนระบบ เปนไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันแลว การ

จัดการความรูก็จะไมใชเร่ืองยากแตประการใด 

กระบวนการจัดการความรู 

 การจัดการความรูของบุคคลจะเกิดข้ึนเมื่อตองการใชความรูในการทํางาน ตองการตอบคําถามหรือขอ

สงสัยในสิ่งที่ยังไมรูและตองการใชความรูเพื่อแกปญหาตาง ๆ ในการดํารงชีวิตซึ่งการจัดการความรู เปน

กระบวนการที่เกิดข้ึน โดยตองมีเปาหมายที่ชัดเจน คือ ตองรูวาจะใชการจัดการความรูไปเพ่ือวัตถุประสงคใด รู

วาจะทําอยางไรใหสําเร็จ โดยตองรูวาในปจจุบันสิ่งท่ีตนเองรู ที่เปนอยู อันไดแก ทัศนคติ ความรู และทักษะที่มี

คืออะไร และสิ่งท่ีตองรูตองมีมากขึ้นคืออะไรที่จะสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง โดยบรรลุถึงเปาหมายและสิ่ง

ที่มุงหวังได ท้ังนี้เม่ือศึกษาแนวคิดหรือนิยามของคําวา “กระบวนการจัดการความรู” พบวามีผูรูหลายทานที่ไดให

นิยามไวหลากหลาย ดังนี้ 

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (2550 อางถึงใน ธัญนันท สินชัย, 25517) ไดระบุวา  การจัดการความรู 

ประกอบดวย กิจกรรมและกระบวนการตอไปนี้เปนอยางนอย 

  1. การขุดคนและรวบรวมความรู 

  2. การจัดหมวดหมูความรูใหเหมาะสมตอการใชงาน 

  3. การจัดเก็บความรูเพ่ือใหคนหาไดงาย 

  4. การสื่อสารเพ่ือถายทอดความรู 

  5. การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู 

  6. การวิเคราะห สังเคราะห เพื่อยกระดับความรู 

  7. การสรางความรูใหม 
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  8. การประยุกตใชความรู 

  9. การเรียนรูจากการใชความรู 

 นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2549อางถึงใน ธัญนันท สินชัย, 

2551) ไดจัดข้ันตอนที่เปนระบบของการจัดการความรู โดยเร่ิมจาก 

  1. การบงชี้ความรู (Knowledge Identification) 

  2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

  3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

  5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

  6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

  7. การเรียนรู (Learning) 

 โดยบุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) ไดอธิบายวา จากการศึกษากรอบความคิดของการจัดการความรู 

สามารถสรปุขั้นตอนหลัก ๆ ของกระบวนการความรูไวดังนี้ 

  1. การคนหาความรู (Knowledge Identification) 

  2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) 

  3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

  5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

  6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

  7. การเรียนรู (Learning) 

 กลาวโดยสรุป  การจัดการความรู คือ  กระบวนการอันหนึ่งซึ่งองคกรตางๆ  ไดสรางคุณคาข้ึนมา  จาก

คุณสมบัติทางดานพื้นฐานความรู  และสติปญญา (intellectual  and  knowledge-based  assets) ซึ่งการ

จัดการความรูไดถูกนําไปพัวพันกับความรู  กอเกิด  แบงปน  สะสมข้ึนมา  และใชประโยชนภายในสภาพแวดลอม

ที่รวมมือกัน  การจัดการความรูยังถูกนําไปเก่ียวโยงกับแงมุมอื่นๆ  การจัดการความรูยังเปนเครื่องมือที่จะชวย

พัฒนาการทํากิจกรรมงานตางๆ  ภายในชุมชนใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น 
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2.3  งานวิเคราะห/วิจัยที่เกี่ยวของ 

ดวงฤทัย อรรคแสง (2552) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง กระบวนการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินผาไหมมัดหมี่

ยอมสีธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร  เพื่อศึกษา

กระบวนการผลิต สภาพปญหา การอนุรักษ การถายทอด การตลาด และการจัดการความรูภูมิปญญาทองถ่ินผา

ไหมมัดหมี่ยอมสีธรรมชาติ โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก ผลการศึกษา พบวา กระบวนการผลิต ไดแก การปลูก

หมอน การเลี้ยงไหม การเตรียมเสนไหม และการทอ สภาพปญหาที่พบ ไดแก ปญหาดานกระบวนการผลิต และ

ปญหาดานการตลาด การอนุรักษธรรมชาติ คือ การปลูกตนไมทดแทนเสมอ การอนุรักษกระบวนการผลิต คือ 

การสอนกันโดยตรง การถายทอดความรู ไดแก การจดจําและปฏิบัติตาม สําหรับการตลาดนั้น ดานผลิตภัณฑ 

พบวา เปนผาไหมยอมสีธรรมชาติ ดานราคา จะพิจารณาจากความยากงายและตนทุนทั้งหมดในการผลิต ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย จําหนายที่ทําการกลุม และงานแสดงสินคา ดานการสงเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ

ผานทางวิทยุ อินเตอรเน็ต และการบอกตอ กระบวนการจัดการความรู ไดแก การสราง การจัดเก็บ การเผยแพร 

และการใชความรูจากการศึกษาพบวา ในกระบวนการผลิตผาไหมมัดหมี่ยอมสีธรรมชาตินั้นมี 4 ขั้นตอนไดแก 

การปลูกหมอน การเลี้ยงไหม การเตรียมเสนไหมและการทอ มีกระบวนการจัดการความรูในการอนุรักษ สืบทอด

และเผยแพร 4 ขั้นตอน ไดแก การสรางความรู การจัดเก็บความรู การเผยแพรความรูและการใชความรู 

 

นา งปราณี  น า วั ลย ( 2557)  กา ร วิ เ ค ราะห ปญหาการ เบิ กจ าย เ งิ น ของคณะ /  หน วย ง าน                             

จากเงินงบประมาณรายได  มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อวิเคราะหถึงปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงินงบประมาณ

เงินรายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อรวบรวมปญหาในการเบิกจายเงินและหาแนวทางแกไขในการเบิกจายเพ่ือ

นําไปสูการปฏิบัติในการเบิกจายเงินใหถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกันของผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน 

กรณีศึกษา  การวิเคราะหปญหาการเบิกจายเงิน ของคณะ/ หนวยงาน จากเงินงบประมาณรายได  ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาถึงปญหาอุปสรรคในการเบิกจายเงนิงบประมาณเงิน

รายไดมหาวิทยาลัยขอนแกน 2) รวบรวมปญหาในการเบิกจายเงินและหาแนวทางแกไขในการเบิกจาย  3) 

นําไปสูการปฏิบัติในการเบิกจายเงินใหถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกันของผูปฏิบัติงาน  วิธีการที่ใชศึกษาคือ  

วิเคราะหขอมูลประเภทปฐมภูมิ ไดแก  แบบบันทึกการสงคืนเอกสารแกไข  การสัมภาษณ  การสังเกต  เพื่อ

ทราบปญหาที่ได โดยนํามาแจกแจงหาคาความถ่ีและคารอยละ  ในการนํามาดําเนินการหาแนวทางแกไขปญหา 

โดยการศึกษาและรวบรวมผลการวิเคราะหปญหาการเบิกจายเงินของคณะ/ หนวยงาน  จากเงินงบประมาณ

รายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ของผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน  เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาวิเคราะหเปน

ขอมูลในการพัฒนาและแกไขปญหาการเบิกจายเงินของผูปฏิบัติงานดานการเบิกจาย จักไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ที่กําหนดไว  เพ่ือที่จะสามารถลดปญหาและผลกระทบดานความผิดพลาดใน

การปฏิบัติงานใหนอยท่ีสุด และจะไดดําเนินการกําหนดแนวทาง ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเบิก

จายเงิน เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบวา   จากการรวบรวมผลการวิเคราะห

ปญหาการเบิกจายเงินของคณะ/ หนวยงาน  จากเงินงบประมาณรายได ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ของ

ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน  จากขอมูล ไดแก  แบบบันทึกการสงคืนเอกสารแกไข  การสัมภาษณ  การ

สังเกต   ในชวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 – 30  กันยายน  2556   ทําใหทราบ สาเหตุของปญหา
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ที่พบมาจากปจจัยหลายประการคือ ผูเบิกขาดความรู ความเขาใจตาม กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ถูกตอง

เก่ียวกับเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน  จากการท่ีผูศึกษาใชวิธีการพัฒนาและแกไขปญหาจากการจัดการ

ความรู (Knowledge Management-KM)  เพ่ือสรางความรู (Knowledge) แกผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน  

โดยจัดทําคูมือประกอบการเบิกจาย  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดศกึษากอนดําเนินการเบิกจาย   การจัดประชุมสัมนา

โครงการสัมมนาเครือขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ เพ่ิอระดมปญหา แนวทางแกไขการ

เบิกจาย   และ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในกลุมผูปฏิบัติงาน  ตลอดจนสรางเว็บบรอด  (WebBoard)   ใน

ลักษณะเปน กระดานสนทนา เพื่อเผยแพรเรื่องราวอันเก่ียวกับความรู  ความเขาใจ  กฎระเบียบ  แนวปฏิบัติ 

การเบิกจายเงิน ใหถูกตอง ของผูปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติงาน  มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร อันนําไปสูการเบิกจายเงินที่ถูกตองเปนมาตรฐานเดียวกัน 

อนงนาฎ ธรรมบูรณวิทย (2559) ไดวิเคราะหงบประมาณรายจายเงินรายได กองกิจการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหงบประมาณรายจายเงินรายไดและ

เปรียบเทียบรายจายแผนงานสนับสนุนการบริหารวิชาการงบอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินงาน ในหมวด

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุและคาครุภัณฑของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ 

2559 ดําเนินการวิเคราะหโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อคํานวณหาคารอยละแลว

นําเสนอเปนตารางและแผนภาพ ประกอบความเรียง พบวา รายจายงานสนับสนุนการบริหารวิชากา

ปงบประมาณ 2559 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 908,522.35 บาท โดยจายเปนหมวดคาใชสอยมากท่ีสุดเปนจํานวนเงิน 

708,222.10 บาท คิดเปนรอยละ 77.95 รองลงมาไดแก หมวดคาวัสดุ เปนจํานวนเงิน141,520.25 บาท คิดเปน

รอยละ 15.58 หมวดคาตอบแทน เปนจํานวนเงิน 36,480 บาท คิดเปนรอยละ 4.02และหมวดคาครุภัณฑ เปน

จํานวนเงิน 22,300 บาท คิดเปนรอยละ 2.45 ตามลําดับ 
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บทที่ 3  

วิธีดําเนินการวิเคราะห 
 

 การวิเคราะหครั้งนี้ มี จุดมุงหมายเพื่อวิเคราะห ถึงปญหาการเบิกจาย งบประมาณเงินรายได 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใต สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหทราบถึงปญหาที่

เกิดขึ้นจากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินใหครบถวนเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดานการเงินและ

พัสดุ  และหาแนวทางแกไขปญหา โดยใชกรอบแนวคิดของการจัดการความรูมาเปนแนวทางในการแกไขปญหา   

ผูวิเคราะหดําเนินการตามลําดับตอไปนี้ 

 

 3.1 แหลงขอมูล 

 3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.3 วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

 3.6 เทคนิคในการวิเคราะหขอมูล 

3.1 แหลงขอมูล 

 3.1.1 แหลงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหคร้ังนี้ 

 เอกสารที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน งบประมาณเงินรายไดของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่สงเอกสารเพ่ือเบิกจายท่ีอยูภายใตสํานักงานอธิการบดี 

โดยเปนขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ.2561 

 3.1.2 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ไดแก เอกสารการเบิกจาย งบประมาณเงินรายได ของหนวยงาน

ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 6,746 ฉบับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 3.1.3  กลุมตัวอยาง 

 ในการวิเคราะหคร้ังนี้ ใชประชากรท้ังหมดเปนกลุมตัวอยาง 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิเคราะห 

 การวิเคราะหปญหาการเบิกจาย งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยขอนแกน ใชเครื่องมอืในการวิเคราะห ดังนี้ 
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 3.2.1 แบบบันทึกการตรวจหลักฐานสงคืนเอกสารแกไข 

 การจัดทําเอกสารการเบิกจายเงินจักตองไดผานการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินจากกองคลัง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน แลวพบวาเอกสารไมครบถวนไมเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับดานการเงินและพัสดุจะ

สงคืนใหแกหนวยงานเจาของเร่ือง  หรอืผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารเบิกจายเงินเพ่ือดําเนินการแกไข 

คําทักทวง และตองระบุสาเหตุความไมสมบูรณ ไมถูกตองใหหนวยงาน เจาของเรื่องทราบ เพื่อจักไดแกไขให

ถูกตองเปนไปตามระเบียบ ซึ่งรายการในแบบบันทึกการตรวจหลักฐานสงคืนเอกสารแกไข ประกอบดวย 

-  เอกสารท่ีตองแนบประกอบการเบิกจายหรือหลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน 

- เอกสารไมสมบูรณ 

- จํานวนเงินที่ขอเบิกจายไมเปนไปตามที่ระเบียบกําหนดใหเบิกจาย 

- รายการท่ีแกไขไมถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ไมสามารถเบิกจายได 

 -     การเบิกจายไมมีหลักเกณฑกําหนด 

3.2.2 การสังเกต 

 ผูวิเคราะหไดทําการสังเกต จากพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่การเงิน ผูมีหนาที่

รับผิดชอบทําหนาที่แทน หรือผูปฏิบัติงานที่มิใชเจาหนาท่ีการเงินโดยตําแหนง  พบวา การติดตอสื่อสารกัน

ระหวางการปฏิบัติงานของแตละบุคคลมาใชเปนเคร่ืองมือประกอบในการวิเคราะหดวย 

3.2.3 การจัดการความรู (Knowledge Management)  

โดยการจัดใหมีการฝกอบรมผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินหรือผูท่ีเกี่ยวของ ใหมีโอกาสเขารับการ

ถายทอดความรูจากผูรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเครือขายดานการเงินการคลัง พัสดุ เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูเพิ่มมากขึ้นจากการสอบถาม แกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึน หรือจากประสบการณที่เกิดขึ้นของผูรู 

3.3 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมูลที่ผูวิเคราะหไดใชในการวิเคราะหไดเก็บรวบรวมขอมูลเปนขอมูลประเภทปฐมภูมิจาก 3 แหลง 

ไดแก 

 3.3.1 แบบฟอรมบันทึกการตรวจหลักฐานสงคืนเอกสารแกไข ซึ่งเปนขอมูลที่ไดโดยตรงที่ผูวิเคราะหได

จากการปฏิบัติงานในการตรวจเอกสารการเบิกจายเงินจากหนวยงาน ในแตละชุดเอกสารโดยจะทําการวิเคราะห

ไวเปนหมวดหมู แตละหมวดรายจาย ซึ่งสามารถแยกปญหาท่ีพบในการตรวจสอบเอกสารเบิกจายเงิน    (เฉพาะ

งบดําเนินงาน) ดังนี้ 

  (1)   หมวดคาตอบแทน 

  (2)   หมวดคาใชสอย 
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  (3)   หมวดคาวัสด ุ

  (4)   หมวคาสาธารณปูโภค 

(1)  ปญหาที่พบในการเบิกจายหมวดคาตอบแทน ไดแก 

  1.1  ปญหาคาตอบแทนวิทยากร 

  1.2  ปญหาคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  1.3  คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 

 (2)  ปญหาที่พบในการเบิกจายหมวดคาใชสอย ไดแก 

  2.1  ปญหาคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาจักร 

  2.2  ปญหาคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 

  2.3  ปญหาคาลงทะเบียน 

  2.4  คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 

  2.5  คาอาหารและเครื่องด่ืม 

  2.6  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

 (3)  ปญหาที่พบในการเบิกจายหมวดคาวัสดุ 

  3.1  ปญหาคาจัดซื้อวัสดุ 

 (4)  ปญหาที่พบในการเบิกจายหมวดคาสาธาณูปโภค ไดแก 

  4.1  ปญหาคาโทรศัพท 

3.3.2 บันทึกการสังเกต 

 ผูวิเคราะหไดใชการสังเกตและบันทึกสิ่งท่ีเกิดขึ้นหรือพบจากสถานการณตางๆที่เกิดข้ึนจริงจากการเบิก

จายเงินวามีปญหาอะไรบาง  แลวนําผลจากการสังเกตดังกลาวมาประกอบกับขอมูลที่ไดจากสองแหลงท่ีกลาวมา

ขางตนเพื่อใชในการวิเคราะหนี้ 

3.3.3 การแลกเปลี่ยนเรยีนรู  ซึ่งขอมูลไดจากการพูดคุย  ปรึกษาหารือปญหาจากการอบรม จากขอมูล

ถาม-ตอบ หลังอบรมเสร็จสิ้น  รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากเครือขายการเงิน การคลัง และพัสดุ  ไดมีขอ

ซักถามปญหาประเด็นตางๆของแตหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน  วามีความ

ตองการแกไขปญหาเอกสารที่แนบเปนหลักฐานการเบิกจายเงินใหถูกตอง  เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

ขอบังคบั ดานการเงินพัสดุ และไดนําขอมูลเหลานั้นมาประกอบในการวิเคราะหเอกสารเบิกจายเงนิในคร้ังนี้ดวย 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหนี้ไดใชขอมูลจากแบบฟอรมบันทึกการตรวจหลักฐานสงคืนเอกสารแกไขนํามาวิเคราะห 

การเบิกจายหมวดรายจายใดมีการเกิดขอผิดพลาดและตองแกไขมากที่สุดลงมาจนถึงนอยที่สุด  เพื่อหาแนว

ทางแกไขปญหาการเบิกจายเงินท่ีมีขอผิดพลาด  โดยไดนําหลักการจัดการเรียนรู มาเปนกรอบแนวทางสําหรับ

การแกไขปญหา เพื่อการพัฒนาตนเองของผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุ 

 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  ในการวิเคราะหปญหาการเบิกจายเงิน งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2561ของหนวยงาน

ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยวิธีการแจกแจง

คาความถ่ีและคารอยละ (Percent) จากขอมูลที่รวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวของ สําหรับการจัดเก็บขอมูลและ

การคํานวณผลในใชโปรแกรม Microsoft Excel ทั้งนี้เพื่อความถูกตอง สะดวก และรวดเร็วในการแสดง 

เปรียบเทียบ และการวิเคราะหขอมูล 

1.    สูตรการหาคารอยละ 

  

เม่ือ                

P    แทน    รอยละ 

F    แทน    ความถ่ีที่ตองการแปลคาใหเปนรอยละ 

n    แทน    จํานวนความถ่ีทั้งหมด 

2.    สูตรการหาคาเฉลี่ย 

 
เม่ือ 
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3.6 เทคนิคที่นํามาใชในการวิเคราห 

 ผูวิเคราะหไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได โดยการใชเทคนิคการเปรียบเทียบขอมูล 

(Comparative techniques) และใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel ในการวิเคราะหคํานวณตาง ๆ และ

ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ไดแก คารอยละ (Percent) ซึ่งเปน

สัดสวนระหวางจํานวนเอกสารที่เบิกจายจากจํานวนประชากรและเอกสารการเบิกจายเงินท่ีมีปญหาจากสูตรการ

คํานวณ 
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บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหปญหาการเบิกจายเงิน งบประมาณเงินรายได  ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จากหนวยงานบริหารจัดการกลาง ภายใตสํานักงานอธิการบดี 16 กอง หนวยงาน

สนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร 22 หนวยงาน และหนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ 6 หนวยงาน  

ผูวิเคราะหไดนําขอมูลในการตรวจเอกสารการเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ 

2561  จํานวน 6,746 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 ของเอกสารการเบิกจายทั้งหมด เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค

ของการวิเคราะห ผูวิเคราะหทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft 

Excel มีผลการวิเคราะหขอมลู ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเร่ืองที่สงเบิกจายตามหมวดคาใชจายของหนวยงานภายใตสํานักงาน  

    อธิการบด ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลเร่ืองที่สงเบิกจายตามประเภทคาใชจายของหนวยงานภายใตสํานักงาน 

    อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน     

4. ผลการวิเคราะหขอมูลเร่ืองที่สงเบิกจายตามหมวดคาใชจายมีการสงคืนเอกสารแกไขของ 

    หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

        5. ผลการวิเคราะหขอมูลเร่ืองที่สงเบิกจายตามประเภทคาใชจายมีการสงคืนเอกสารแกไขของหนวยงาน 

             ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  ตารางที่ 1   แสดงจํานวนกลุมหนวยงานทั้งหมดที่อยูภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

                                  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามกลุมหนวยงาน 

                หนวย : หนวยงาน 

กลุมหนวยงาน จํานวนหนวยงาน รอยละ 

หนวยงานบริหารจัดการกลาง 16 36.36 

หนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร 22 50 

หนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจ 6 13.64 

รวม 44 100.00 

   

     จากตารางที่ 1  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานทั้งหมดที่อยูภายใตสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีจํานวนท้ังสิ้น 44 หนวยงาน ซึ่งกลุมหนวยงานสนับสนุนภารกิจและ
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ยุทธศาสตร มีจํานวนมากที่สดุ คือ 22 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ กลุมหนวยงานบริหารจัดการ

กลางจํานวน 16 หนวยงาน คิดเปนรอยละ  36.36 และกลุมหนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจนอย

ที่สุด จํานวน 6 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 13.64 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงจํานวนกลุมหนวยงานทั้งหมดที่อยูภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามกลุม

          หนวยงาน 

  

 

 จากแผนภูมิที ่1  พบวา หนวยงานทั้งหมดท่ีอยูภายใตสํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีกลุม

หนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตรจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 ของหนวยงานทั้งหมด 

 

 ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนหนวยงานทั้งหมดที่อยูภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

                         ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเภทหนวยงาน  

 

                          หนวย : หนวยงาน 

ประเภทหนวยงาน จํานวนหนวยงาน รอยละ 

กอง 16 36.36 

สถาบัน 13 29.55 

ศูนย 13 29.55 

อทุยาน 1 2.27 

โรงพิมพ 1 2.27 

รวม 44 100.00 

 

36.36%

50%

13.64%

หนวยงานบริหารจัดการกลาง

หนวยงานสนับสนุนภารกิจและยทุธศาสตร
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     จากตารางที่ 2  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานที่อยูภายใต สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีจํานวนทั้งส้ิน 44 หนวยงาน ซึ่งหนวยงานประเภทกอง มีจํานวนมากที่สุด คือ 16 กอง 

คิดเปนรอยละ 36.36 รองลงมาคือ หนวยงานประเภท สถาบัน และศูนย ซ่ึงมีจํานวนเทากนั คือ 9 สถาบัน/ศูนย 

คิดเปนรอยละ  29.55 และประเภทอุทยานและโรงพิมพซ่ึงมีจํานวนที่เทากันและนอยท่ีสุด คือ 1 อุทยาน/โรง

พิมพ คิดเปนรอยละ 2.27 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

       จําแนกตามประเภทหนวยงาน  

 

 จากแผนภูมทิี ่2  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีประเภทหนวยงาน ที่มากที่สุด คือ ประเภทกอง คิดเปนรอยละ 36.36 ของหนวยงานทั้งหมด 

 

   ตารางที่ 3  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีการเบิกจาย

          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามลักษณะการเบิกจาย    

            หนวย : หนวยงาน 

  

  

  

  

   

 

36.36%

29.55%

29.55%

2.27%2.27%

กอง สถาบัน ศูนย อุทยาน โรงพิมพ

ลักษณะการเบิกจาย จํานวนหนวยงาน รอยละ 

เบิกจายโดยหนวยงานดาํเนินการ 21 47.73 

เบิกจายโดยกองคลังดําเนินการ 23 52.27 

รวม 44 100.00 
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  จากตารางที่  3  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงานที่มีการเบิกจาย จํานวนทั้งสิ้น 44 หนวยงาน ซ่ึงกองคลังเปนผูดําเนินการให

มากที่สุด จํานวน 23 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 52.27 และหนวยงานเปนผูดําเนนิการเอง จํานวน 21 หนวยงาน 

คิดเปนรอยละ 47.73   

แผนภูมิท่ี 3  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีการเบิกจายใน

       ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามลักษณะการเบิกจาย  

 

 

 จากแผนภูมทิี ่3  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีหนวยงานท่ีเบิกจายโดยกองคลังเปนผูดําเนินการใหจํานวน มากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.27 ของหนวยงานท้ังหมด 

 

   ตารางที่ 4  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ

                  พ.ศ. 2561 ที่มีการเบิกจาย จาํแนกตามใบเบิกจาย 

                      หนวย : หนวยงาน 

 

 

 

 

   

47.73%

52.27%

เบิกจายโดยหนวยงานดําเนินการ เบิกจายโดยกองคลังดําเนินการ

ใบเบิกจาย จํานวนหนวยงาน รอยละ 

หนวยงานท่ีมีใบเบิกจายสงเบิกกองคลัง 22 50 

หนวยงานท่ีไมมีใบเบิกจายดําเนินการเบิกจายเอง 22 50 

รวม 44 100.00 
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  จากตารางที่  4  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงานที่มีการเบิกจายโดยจัดทําใบเบิกจายสงเบิกจายผานกองคลัง สํานักงาน

อธิการบดี  มีจํานวนทั้งสิ้น 22 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 50 ซ่ึงเทากับหนวยงานที่ไมมีใบเบิกจายดําเนินการ

เบกิจายเองไมไดสงเบิกจายผานกองคลัง จํานวน 22 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 50  

แผนภูมิท่ี 4  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 

       2561 ที่มีการเบิกจาย จําแนกตามใบเบิกจาย  

 

 

 จากแผนภูมทิี ่4  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีการเบิกจายโดยหนวยงานจัดทําใบเบิกจายสงเบิกจายผานกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  และหนวยงานท่ีไมมี

ใบเบิกจายดําเนนิการเบิกจายเองมีจํานวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 50 ของหนวยงานทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 5  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีการเบิกจาย

            จําแนกตามลักษณะการสงเบิกจาย 

                 หนวย : หนวยงาน 

 

ลักษณะการสงเบิกจาย จํานวนหนวยงาน รอยละ 

หนวยงานที่เบิกจายผานกองคลัง 31 70.45 

หนวยงานที่เบิกจายไมผานกองคลัง 13 29.55 

รวม 44 100.00 

 

50%50%

หนวยงานที่มีใบเบิกจายสงเบิกจายผานกองคลัง

หนวยงานที่ไมมีใบเบิกจายดําเนนิการเบิกจายเอง
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  จากตารางที่  5  พบว า ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน วยงานภายใตสํ านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงานที่มีการเบิกจายผานกองคลัง มากที่สุด จํานวนท้ังสิ้น 31 หนวยงาน คิดเปนรอย

ละ 70.45 และหนวยงานที่เบิกจายโดยไมผานกองคลัง จํานวน 13 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 29.55 

 

แผนภูมิที่ 5  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีการเบิกจาย จําแนก

       ตามลักษณะการสงเบิกจาย 

 
 จากแผนภูมิที ่5  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีหนวยงานการเบิกจายโดยสงเบิกจายผานกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 70.45 

ของหนวยงานทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 6  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการ

          จัดสรรงบดําเนินงาน 

              หนวย : หนวยงาน 

การจัดสรรงบดําเนินงาน จํานวนหนวยงาน รอยละ 

หนวยงานที่ไดรับจัดสรร 31 70.45 

หนวยงานที่ไมไดรับจัดสรร 13 29.55 

รวม 44 100.00 

 

70.45%

29.55%

หนวยงานที่เบกิจายผานกองคลัง หนวยงานท่ีเบกิจายโดยไมผานกองคลัง
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  จากตารางที่  6  พบว า ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน วยงานภายใตสํ านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงานที่ไดรับจัดสรรการงบดําเนินงาน มากที่สุด จํานวนทั้งสิ้น 31 หนวยงาน คิดเปน

รอยละ 70.45 และหนวยงานที่ไมไดรับการจัดสรรงบดําเนินงาน จํานวน 13 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 29.55 

แผนภูมิท่ี 6   แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการจัดสรรงบ

               ดําเนินงาน

 

 จากแผนภูมิ ท่ี  6   พบว า  ป งบประมาณ พ .ศ . 2561 หน วย งานภายใตสํ านักงานอ ธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงานท่ีไดรับการจัดสรรงบดําเนินงาน มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 70.45 ของ

หนวยงานทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 7  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการ     

       เบิกจายดวยระบบบัญชีสามมิติ 

            หนวย : หนวยงาน 

เบิกจายโดยใชระบบบัญชีสามมิติ จํานวนหนวยงาน รอยละ 

หนวยงานที่เบิกจายโดยใชระบบบัญชีสามมิติ 31 70.45 

หนวยงานที่เบิกจายโดยไมใชระบบบัญชีสามมิติ 13 29.55 

รวม 44 100.00 

 

70.45%

29.55%

หนวยงานที่ไดรบัการจัดสรรงบดําเนินงาน หนวยงานที่ไมไดรบัการจัดสรรงบดําเนินงาน
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  จากตารางที่  7 พบวา ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน วยงานภายใตสํ านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงานท่ีเบิกจายโดยใชระบบบัญชีสามมิติ มากที่สุด จํานวนท้ังสิ้น 31 หนวยงาน คิด

เปนรอยละ 70.45 และหนวยงานที่เบิกจายโดยไมไดใชระบบบัญชีสามมิติ จํานวน 13 หนวยงาน คดิเปนรอยละ 29.55 

แผนภูมิที่ 7  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการเบิกจาย

        ดวยระบบบัญชีสามมิติ 

 

 จากแผนภูมิที ่7  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีหนวยงานที่เบิกจายโดยใชระบบบัญชีสามมิติ มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 70.45 ของหนวยงานท้ังหมด 

 

 ตารางที่ 8  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการ

       ตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบจากกองคลังกอนสงเบิกจาย 

            หนวย : หนวยงาน 

การตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบ จํานวนหนวยงาน รอยละ 

หนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบ 31 70.45 

หนวยงานที่ไมรบัการตรวจสอบ 13 29.55 

รวม 44 100.00 

 

  จากตารางที่  8  พบว า ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน วยงานภายใตสํ านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงานที่เบิกจายโดยไดรับการตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบจากกองคลัง กอนสง

70.45%

29.55%

หนวยงานที่เบกิจายโดยใชระบบบัญชีสามมิติ

หนวยงานที่เบกิจายโดยไมใชระบบบัญชีสามมิติ
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เบิกจาย มากที่สุด จํานวนทั้งสิ้น 31 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 70.45 และหนวยงานท่ีเบิกจายโดยไมไดรับการ

ตรวจสอบความถูกตอง ตามระเบียบจากกองคลัง จํานวน 13 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 29.55 

 

 

แผนภูมิท่ี 8  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการ 

       ตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบจากกองคลังกอนสงเบิกจาย 

 

 จากแผนภูมิที ่8  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีหนวยงานท่ีเบิกจายโดยไดรับการตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบจากกองคลังกอนสงเบิกจาย จํานวนมาก

ที่สุด คิดเปนรอยละ 70.45 ของหนวยงานทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 9  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการคุม

       ยอดผูกผัน  

            หนวย : หนวยงาน 

การคมุยอดผกูพัน จํานวนหนวยงาน รอยละ 

หนวยงานที่ไดรับการคุมยอดผูกพันจากกองคลัง 22 50 

หนวยงานที่ไมไดรับการคุมยอดผูกพันจากกองคลัง 22 50 

รวม 44 100.00 

 

70.45%

29.55%

หนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบ หนวยงานท่ีไมรับการตรวจสอบ



56 
 

  จากตารางที่  9  พบว า ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน วยงานภายใตสํ านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงานที่ไดรับการคุมยอดผูกพันจากกองคลัง มีจํานวนทั้งสิ้น 22 หนวยงาน คิดเปนรอย

ละ 50 ซึ่งเทากับหนวยงานท่ีไมไดรับการคุมยอดผูกพันจากกองคลัง จํานวน 22 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 50  

แผนภูมิที่ 9  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการคุมยอดผูกผัน 

 

 จากแผนภูมิที ่9  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีหนวยงานที่ไดรับการคุมยอดผูกพันจากกองคลังและหนวยงานที่ไมไดรับการคุมยอดผูกพันจากกองคลัง มี

จํานวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 50ของหนวยงานทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 10  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เบิกจายโดย

                  ใชกฏ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกนและหนวยงานที่เบิกจายโดยใชกฏ

                  ระเบียบประกาศของหนวยงาน จําแนกตามการใชกฏ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

                           หนวย : หนวยงาน 

กฏ ระเบียบ ประกาศ จํานวนหนวยงาน รอยละ 

หนวยงานที่ใชกฎ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 31 70.45 

หนวยงานที่ใชกฎ ระเบียบ ประกาศของหนวยงานเอง 13 29.55 

รวม 44 100.00 

 

  จากตารางที่  10  พบวาป งบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีหนวยงานที่ใชกฎ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยมากที่สุด มีจํานวนทั้งสิ้น 31 

70.45%29.55%

หนวยงานที่ไดรบัการคุมยอดผูกพันจากกองคลัง

หนวยงานที่ไมไดรบัการคมุยอดผูกพันจากกองคลัง
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หนวยงาน คิดเปนรอยละ 70.45 และมีหนวยงานท่ีใชกฎ ระเบียบ ประกาศของหนวยงานเอง จํานวน 13 

หนวยงาน คิดเปนรอยละ 29.55  

แผนภูมิที่ 10  แสดงจํานวนหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เบิกจายโดยใชกฏ 

         ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกนและหนวยงานที่เบิกจายโดยใชกฏ ระเบยีบ ประกาศ   

                   ของหนวยงาน จําแนกตามการใชกฏ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

 

 จากแผนภูมทิี ่10  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

มีหนวยงานท่ีเบิกจายโดยใชกฎ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยมากที่สุด จํานวน 31 หนวยงาน คิดเปนรอย

ละ 70.45 ของหนวยงานท้ังหมด 

 

 ตารางที่ 11  แสดงจํานวนเร่ืองที่สงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาใชจาย 

                      หนวย : เร่ือง 

หมวดคาใชจาย จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาตอบแทน 1,015 15.05 

คาใชสอย 3,174 47.05 

คาวัสดุ 2,185 32.39 

คาสาธารณูปโภค 372 5.51 

รวม 6,746 100.00 

 

70.45%

29.55%

หนวยงานที่ใชกฎ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย

หนวยงานที่ใชกฎ ระเบียบ ประกาศของหนวยงานเอง
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  จากตารางที่ 11  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองที่สงเบิกจาย ของหนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งส้ิน 6,746  เร่ือง มีการเบิกจายหมวดคาใชสอยมากที่สุด 

จํานวน 3,174 เร่ือง คิดเปนรอยละ 47.05 รองลงมาคือ หมวดคาวัสดุ จํานวน 2,185 เร่ือง คิดเปนรอยละ 32.39 

ลําดับถัดมา คือหมวดคาตอบแทน จํานวน 1,015 เร่ือง คิดเปนรอยละ 15.05 และหมวดคาสาธารณูปโภคมีการ

เบกิจายนอยที่สุด จํานวน 372 เร่ือง คิดเปนรอยละ 5.51   

แผนภูมิท่ี 11  แสดงจํานวนเร่ืองที่สงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

         ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาใชจาย

 

 จากแผนภูมิที่ 11  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองท่ีมีการสงเบิกจายของหนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจายหมวดคาใชสอยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 47.05 ของ

จํานวนเร่ืองท่ีเบิกจายทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 12  แสดงจํานวนเร่ืองที่สงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

         ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาตอบแทน 

                      หนวย : เร่ือง 

หมวดคาตอบแทน จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาตอบแทนกรรมการ 410 40.39 

คาตอบแทนวิทยากร 196 19.31 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 169 16.65 

คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 76 7.49 

คาตอบแทนหัวหนาหนวยงานที่มีวาระ 84 8.28 

15.05%

32.39%

47.05%

5.51%

คาตอบแทน

คาใชสอย

คาวัสดุ

คาสาธารณูปโภค
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หมวดคาตอบแทน จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาตอบแทนอ่ืน ๆ 80 7.88 

รวม 1,015 100.00 

 

  จากตารางที่ 12  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองท่ีสงเบิกจายหมวดคาตอบแทนของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจาย จํานวนท้ังส้ิน 1,015  เร่ือง มีการ

เบิกจายหมวดคาตอบแทนกรรมการมากที่สุด จํานวน 410 เร่ือง คิดเปนรอยละ 40.39 รองลงมาคือ หมวด

คาตอบแทนวิทยากร จํานวน 196 เร่ือง คิดเปนรอยละ 19.31 ลําดับถัดมา หมวดตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการ จํานวน 169 เร่ือง คิดเปนรอยละ 16.65 และหมวดคาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงานมีการ

เบกิจายนอยที่สุด จํานวน 76 เร่ือง คดิเปนรอยละ 7.49 

แผนภูมิที่ 12  แสดงจํานวนเร่ืองท่ีสงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน     

          ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาตอบแทน 

 
 

 

  จากแผนภูมิที่ 12  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองท่ีมีการสงเบิกจายหมวดคาตอบแทน

ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจายหมวดคาตอบแทนกรรมการ

มากที่สุด จํานวน 410 เร่ือง คิดเปนรอยละ 40.39 ของจํานวนเร่ืองที่เบิกจายทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 13   แสดงจํานวนเร่ืองท่ีสงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

               ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาใชสอย 

 

40.39%

19.31%

16.65%

7.49%

8.28%

7.88% คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนวิทยากร

คาตอบแทนการปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ

คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน

คาตอบแทนหัวหนาหนวยงานที่มีวาระ

คาตอบแทนอ่ืน ๆ
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                      หนวย : เร่ือง 

หมวดคาใชสอย จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 978 30.81 

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 546 17.20 

คาลงทะเบยีน 85 2.68 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 625 19.69 

คาอาหารและเคร่ืองด่ืม 304 9.58 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 389 12.26 

คารับรองและพิธีการ 78 2.46 

คาใชจายโอกาศพิเศษตาง ๆ 95 2.99 

คาธรรมเนียมและอ่ืน ๆ 74 2.33 

รวม 3,174 100.00 

 

  จากตารางท่ี 13  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองที่สงเบิกจายหมวดคาใชสอยของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจาย จํานวนทั้งสิ้น 3,74  เร่ือง มีการ

เบกิจายหมวดคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรมากที่สุด จํานวน 978 เร่ือง คิดเปนรอยละ 30.81 รองลงมา

คือ หมวดคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จํานวน 625 เร่ือง คิดเปนรอยละ 19.69 ลําดบัถัดมา คือหมวดคาใชจาย

ในการฝกอบรม การจัดงาน จํานวน 546 เร่ือง คิดเปนรอยละ 17.20 และหมวดคาธรรมเนียมและอื่น ๆมีการ

เบิกจายนอยที่สุด จํานวน 74 เร่ือง คิดเปนรอยละ 2.33 

แผนภูมิท่ี 13  แสดงจํานวนเร่ืองท่ีสงเบิกจายของหนวยงานภายใตสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน      

          ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาใชสอย 

 

30.81%

17.20%
6.28%

19.69%

9.58%

12.26%

2.46% 2.99%2.33%

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
คาลงทะเบียน
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
คาอาหารและเครื่องดื่ม
คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม
คารับรองและพิธีการ
คาใชจายโอกาศพิเศษตาง ๆ
คาธรรมเนียมและอ่ืน ๆ
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  จากแผนภูมิท่ี 13  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องท่ีมีการสงเบิกจายหมวดคาใชสอยของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจายหมวดคาเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรมากที่สุด จํานวน 978 เรื่อง คิดเปนรอยละ 30.81 ของจํานวนเร่ืองที่เบิกจายทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 14  แสดงจํานวนเร่ืองที่สงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาวัสดุ 

                      หนวย : เรื่อง 

หมวดคาวัสดุ จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาวัสดุสํานักงาน 893 40.87 

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 498 22.79 

คาวัสดุงานบานงานครัว 335 15.33 

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 354 16.20 

คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 105 4.81 

รวม 2,185 100.00 

 

  จากตารางที่ 14  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเรื่องที่สงเบิกจายหมวดคาวัสดุของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจาย จํานวนท้ังสิ้น 2,185  เร่ือง มีการ

เบิกจายหมวดคาวัสดุสํานักงานมากท่ีสุด จํานวน 893 เรื่อง คิดเปนรอยละ 40.87 รองลงมาคือ หมวดคาวัสดุ

ไฟฟาและวิทยุ จํานวน 498 เร่ือง คิดเปนรอยละ 22.79 ลําดับถัดมา คือหมวดคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 

จํานวน 354 เรื่อง คิดเปนรอยละ 16.20 และหมวดคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยมีการเบิกจายนอยที่สุด 

จํานวน 105 เร่ือง คดิเปนรอยละ 4.81 

แผนภูมิท่ี 14  แสดงจํานวนเรื่องที่สงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน     

         ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาวัสดุ 
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  จากแผนภูมิที่ 14  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองที่มีการสงเบิกจายหมวดคาวัสดุของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจายหมวดคาวัสดุสํานักงานมากที่สุด 

จํานวน 893 เร่ือง คดิเปนรอยละ 40.87 ของจํานวนเร่ืองที่เบิกจายทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 15  แสดงจํานวนเร่ืองที่สงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

       ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาสาธารณูปโภค 

                      หนวย : เร่ือง 

หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาโทรศัพท 324 87.09 

คาสงเอกสารทางเคร่ืองบิน 24 6.45 

คาน้ําประปา 12 3.23 

คาไฟฟา 12 3.23 

รวม 372 100.00 

 

  จากตารางท่ี 15  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองที่สงเบิกจายหมวดคาสาธารณูปโภค

ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจาย จํานวนทั้งส้ิน 372  เร่ือง มีการ

เบิกจายหมวดคาโทรศัพทมากที่สุด จํานวน 324 เร่ือง คิดเปนรอยละ 87.09 รองลงมาคือ หมวดคาสงเอกสาร

40.87%

22.79%

15.33%

16.20%

4.81%

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย
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ทางเคร่ืองบิน จํานวน 24 เร่ือง คิดเปนรอยละ 6.45 และหมวดคานํ้าประปา และคาไฟฟามีการเบิกจายนอยที่สุด

เปนจํานวนที่เทากันคือ 12 เร่ือง คิดเปนรอยละ 3.23 

แผนภูมิที่ 15  แสดงจํานวนเร่ืองท่ีสงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

          ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาสาธารณปูโภค 

 
 

  จากแผนภูมิ ท่ี 15  พบวา  ป งบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองท่ีมีการส งเบิกจายหมวดคา

สาธารณูปโภคของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจายหมวดคาโทรศัพท

มากที่สุด จํานวน 324 เร่ือง คิดเปนรอยละ 87.09 ของจํานวนเร่ืองที่เบิกจายทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 16   แสดงจํานวนเร่ืองท่ีสงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเภทคาใชจาย 

                      หนวย : เร่ือง 

ประเภทคาใชจาย จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาตอบแทนกรรมการ 410 6.08 

คาตอบแทนวิทยากร 196 2.90 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 169 2.50 

คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 76 1.12 

87.09%

6.45%

3.23% 3.23%

คาโทรศัพท

คาสงเอกสารทางเครื่องบิน

คาน้ําประปา

คาไฟฟา
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ประเภทคาใชจาย จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาตอบแทนหัวหนาหนวยงานที่มีวาระ 84 1.25 

คาตอบแทนอื่น ๆ 80 1.19 

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 978 14.50 

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 546 8.09 

คาลงทะเบียน 85 1.26 

คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 625 9.26 

คาอาหารและเครื่องดื่ม 304 4.50 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 389 5.76 

คารับรองและพิธีการ 78 1.16 

คาใชจายโอกาศพิเศษตาง ๆ 95 1.41 

คาธรรมเนียมและอื่น ๆ 74 1.10 

คาวัสดุสํานักงาน 893 13.24 

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 498 7.38 

คาวัสดุงานบานงานครัว 335 4.97 

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 354 5.25 

คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 105 1.56 

คาโทรศัพท 324 4.80 

คาสงเอกสารทางเครื่องบิน 24 0.36 

คาน้ําประปา 12 0.18 

คาไฟฟา 12 0.18 

รวม 6,746 100.00 
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  จากตารางที่ 16  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองท่ีสงเบิกจายตามประเภทคาใชจาย

ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจาย จํานวนท้ังสิ้น 6,746  เร่ือง มีการ

เบิกจายประเภทคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรมากท่ีสุด จํานวน 978 เร่ือง คิดเปนรอยละ 14.50 

รองลงมาคือ ประเภทคาวัสดุสํานักงาน จํานวน 893 เรื่อง คิดเปนรอยละ 13.24 ลําดับถัดมา ประเภทเบี้ย

ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 625 เร่ือง คิดเปนรอยละ 9.26 และประเภทคาน้ําประปาและคาไฟฟามีการ

เบกิจายนอยที่สุด รวมจํานวนประเภทละ 12 เร่ือง คิดเปนรอยละ 0.18   

แผนภูมิที่ 16  แสดงจํานวนเร่ืองท่ีสงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน     

          ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเภทคาใชจาย 

 

 

 

 จากแผนภูมิที่ 16  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองที่มีการสงเบิกจายตามหมวดคาใชจายของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจายหมวดคาเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 14.50 ของจํานวนเร่ืองที่เบิกจายทั้งหมด 

 

 

6.08%

2.90%
2.50%

1.12%
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0.36%
0.18%

0.18% คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนวิทยากร

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน

คาตอบแทนหัวหนาหนวยงานทีม่ีวาระ

คาตอบแทนอ่ืน ๆ

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน

คาลงทะเบียน

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

คาอาหารและเคร่ืองดื่ม

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม

คารับรองและพิธีการ

คาใชจายโอกาศพิเศษตาง ๆ

คาธรรมเนียมและอืน่ ๆ

คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ

คาวัสดุงานบานงานครัว

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร

คาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย

คาโทรศัพท

คาสงเอกสารทางเคร่ืองบิน

คาน้ําประปา

คาไฟฟา
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ตารางที่ 17  แสดงจํานวนเรื่องท่ีสงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่มีการ

       สงคืนเอกสารแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาใชจาย 

                    หนวย : เรื่อง 

หมวดคาใชจาย จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาตอบแทน 146 13.73 

คาใชสอย 525 49.39 

คาวัสดุ 367 34.53 

คาสาธารณูปโภค 25 2.35 

รวม 1,063 100.00 

 

  จากตารางที่ 17  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเรื่องที่สงเบิกจาย ของหนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่มีการสงคืนเอกสารแกไข จํานวนทั้งสิ้น 1,063  เร่ือง เปนหมวดคา

ใชสอยที่มีการสงคืนเอกสารแกไขมากที่สุด จํานวน 525 เรื่อง คิดเปนรอยละ 49.39 รองลงมาคือ หมวดคาวัสดุ 

จํานวน 367 เรื่อง คิดเปนรอยละ 34.53 ลําดับถัดมา คือหมวดคาตอบแทน จํานวน 146 เร่ือง คิดเปนรอยละ 

13.73 และหมวดคาสาธารณูปโภคมีการเบิกจายนอยที่สุด จํานวน 25 เรื่อง คดิเปนรอยละ 2.35   

แผนภูมิที่ 17  แสดงจํานวนเรื่องที่สงเบิกจายของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มี     

         การสงคืนเอกสารแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาใชจาย 

 

 

 

13.73%

49.39%

34.53%

2.35%

คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค



67 
 

 จากแผนภูมิที่ 17  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองที่มีการสงเบิกจายของหนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการสงคืนเอกสารแกไขหมวดคาใชสอยมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

49.39 ของจํานวนเร่ืองสงคืนเอกสารแกไขท้ังหมด 

 

 ตารางท่ี 18  แสดงจํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาตอบแทน ของหนวยงานภายใตสํานักงาน 

         อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาตอบแทน 

                       หนวย : เร่ือง 

หมวดคาตอบแทน จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาตอบแทนวิทยากร 72 49.32 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 64 43.84 

คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 10 6.84 

รวม 146 100.00 

 

  จากตารางท่ี 18  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไข หมวด

คาตอบแทนของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งสิ้น 146  เร่ือง เปน

คาตอบแทนวิทยากรมากที่สุด จํานวน 72 เร่ือง คิดเปนรอยละ 49.32 รองลงมาเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการจํานวน 64 เร่ือง คิดเปนรอยละ 43.84  และคาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงานมีการสงคืน

เอกสารแกไขนอยที่สุด จํานวน 10 เร่ือง คิดเปนรอยละ 6.84   

แผนภูมิท่ี 18  แสดงจํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาตอบแทน ของหนวยงานภายใตสํานักงาน    

          อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาตอบแทน 

 
 

43.84% 49.32%

6.84%

คาตอบแทนวิทยากร

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ
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 จากแผนภูมิท่ี 18  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองที่มีการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาตอบแทน

ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการสงคืนเอกสารแกไขคาตอบแทนวิทยากร

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 49.32 ของจํานวนเรื่องสงคืนเอกสารแกไขหมวดคาตอบแทนทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 19  แสดงจํานวนเรื่องการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาใชสอย ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

                มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาใชสอย 

                       หนวย : เรื่อง 

หมวดคาใชสอย จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 273 52 

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 86 16.38 

คาลงทะเบียน 6 1.14 

คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 65 12.38 

คาอาหารและเครื่องดื่ม 41 7.81 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 54 10.29 

รวม 525 100.00 

 

  จากตารางที่ 19  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเรื่องการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาใช

สอยของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งสิ้น 525  เรื่อง เปนคาเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรมากที่สุด จํานวน 273 เร่ือง คิดเปนรอยละ 52 รองลงมาเปนคาใชจายในการฝกอบรม 

การจัดงาน จํานวน 86 เร่ือง คิดเปนรอยละ 16.38 ลําดับถัดมาเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จํานวน 65 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 12.38 และคาลงทะเบียนมีการสงคืนเอกสารแกไขนอยท่ีสุด จํานวน 6 เรื่อง คิดเปนรอยละ 

1.14   
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แผนภูมิท่ี 19  แสดงจํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาใชสอย ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธกิารบดี   

         มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาใชสอย 

       

 จากแผนภูมิที ่19  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองที่มีการสงคืนเอกสารแกไขหมวดคาใชสอย ของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการสงคืนเอกสารแกไขคาเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52 ของจํานวนเร่ืองสงคืนเอกสารแกไขหมวดคาใชสอยทั้งหมด 

 

 ตารางที่ 20  แสดงจํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาวัสดุ ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

                 มหาวทิยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาวัสด ุ

                       หนวย : เร่ือง 

หมวดคาวสัดุ จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาวัสดุสํานักงาน 269 73.30 

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 83 22.62 

คาวัสดุงานบานงานครัว 15 4.08 

รวม 367 100.00 

 

  จากตารางที่ 20  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคา

วัสดุของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งส้ิน 367  เร่ือง เปนคาวัสดุ

สาํนักงานมากที่สุด จํานวน 269 เร่ือง คิดเปนรอยละ 73.30 รองลงมาเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 83 เร่ือง 

คิดเปนรอยละ 22.62 และคาวัสดุงานบานงานครัวมีการสงคืนเอกสารแกไขนอยที่สุด จํานวน 15 เร่ือง คิดเปน

รอยละ 4.08   

52%

16.38%

1.14%

12.38%

7.81%

10.29%
คาเดินทางไปราชการใน

ราชอาณาจักร
คาใชจายในการฝกอบรม การ

จัดงาน
คาลงทะเบียน

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

คาอาหารและเคร่ืองดื่ม
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แผนภูมิท่ี 20  แสดงจํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาวัสดุ ของหนวยงานภายใตสํานกังานอธิการบดี  

                  มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาวัสดุ 

 

 จากแผนภูมิที่ 20  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองที่มีการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาวัสดุ ของ

หนวยงานภายใตสาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการสงคืนเอกสารแกไขคาวัสดุสาํนักงานมากที่สุด 

คิดเปนรอยละ 73.30 ของจํานวนเร่ืองสงคืนเอกสารแกไขหมวดคาวัสดุทั้งหมด 

 

 ตารางท่ี 21  แสดงจํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาสาธารณูปโภค ของหนวยงานภายใตสํานักงาน

           อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาสาธารณูปโภค 

                       หนวย : เร่ือง 

หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาโทรศัพท 25 100 

รวม 25 100.00 

 

  จากตารางที่ 21  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคา

สาธารณูปโภคของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งส้ิน 25  เร่ือง เปนคา

โทรศัพทท้ังหมด จํานวน 25 เร่ือง คิดเปนรอยละ 100  

แผนภูมิท่ี 21  แสดงจํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไขหมวดคาสาธารณูปโภค ของหนวยงานภายใตสํานกังาน  

                      อธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามหมวดคาสาธารณูปโภค 

73.30%

22.62%

4.08%

คาวัสดุสํานักงาน คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ คาวัสดุงานบานงานครัว
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 จากแผนภูมิที่ 21  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองท่ีมีการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาวัสดุ ของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการสงคืนเอกสารแกไขคาสาธารณูปโภคมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเร่ืองสงคืนเอกสารแกไขหมวดคาสาธารณูปโภค ทั้งหมด 

 

 ตารางที่  22 แสดงจํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไข ท้ังหมดตามประเภทคาใชจาย หมวด  

                    คาตอบแทนหมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ หมวดคาสาธารณูปโภค ของหนวยงานภายใต  

              สํานกังานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเภทคาใชจาย 

                        หนวย : เร่ือง 

100% คาโทรศัพท

ประเภทคาใชจาย จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาตอบแทนวิทยากร 72 6.77 

คาตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 64 6.02 

คาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 10 0.94 

คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 273 25.68 

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 86 8.10 

คาลงทะเบียน 6 0.56 

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 65 6.11 

คาอาหารและเคร่ืองด่ืม 41 3.86 

คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 54 5.08 

คาวัสดุสํานักงาน 269 25.31 
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  จากตารางที่ 22  พบวาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเรื่องการสงคืนเอกสารแกไขของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งสิ้น 1,063  เร่ือง เปนคาเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรมากที่สุด จํานวน 273 เร่ือง คิดเปนรอยละ 25.68  รองลงมาเปนคาวัสดุสํานักงาน จํานวน 269 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 25.31 ลําดับถัดมาเปนคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน จํานวน 86 เร่ือง คิดเปนรอย

ละ 8.10 และคาลงทะเบียนมีการสงคืนเอกสารแกไขนอยที่สุด จํานวน 6 เร่ือง คิดเปนรอยละ 0.56   

แผนภูมท่ีิ 22  แสดงจํานวนเร่ืองการสงคืนเอกสารแกไขทั้งหมดตามประเภทคาใชจาย หมวดคาตอบแทน หมวด     

         คาใชสอย หมวดคาวัสดุ หมวดคาสาธารณปูโภค ของหนวยงานภายใตสํานกังานอธิการบดี     

         มหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเภทคาใชจาย 

 

6.77
6.02 0.94%

25.68%

8.10%

0.56%

6.11%
3.8…

5.08%

25.31%

7.8…

1.4… 2.35…

คาตอบแทนวิทยากร คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

คาตอบแทนนักศกึษาชวยปฏิบัติงาน คาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน คาลงทะเบียน

คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คาอาหารและเคร่ืองดื่ม

คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาวัสดุสํานักงาน

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ คาวัสดุงานบานงานครัว

ประเภทคาใชจาย จํานวนเร่ือง รอยละ 

คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 83 7.81 

คาวัสดุงานบานงานครัว 15 1.41 

คาโทรศัพท 25 2.35 

รวม 1,063 100.00 
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 จากแผนภูมิที่ 22  พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เร่ืองท่ีมีการสงคืนเอกสารแกไขทั้งหมดตามประเภท

คาใชจาย ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการสงคืนเอกสารแกไขคาเดินทาง

ไปราชการในราชอาณาจักรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.68 ของจํานวนเรื่องสงคนืเอกสารแกไขทั้งหมด 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิเคราะห และขอเสนอแนะ 

 การวิเคราะหปญหาการเบิกจาย งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2561 หนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาถึงปญหาอุปสรรคในการเบิก

จายเงินงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน   

 วิธีการวิเคราะหเปนการวิเคราะหจากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินของหนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จากเงินงบประมาณรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน  แลวรวบรวมปญหาที่พบจากการเบิกจายที่ไมถูกตอง  มีการสงเอกสารคืนแกไขใหกับ            

ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน  เพ่ือดําเนินการใหถูกตอง  จากน้ันนําขอมูลจากแบบบันทึกการตรวจหลักฐาน

การสงคืนเอกสารเพื่อแกไขมารวบรวมจัดหมวดหมูปญหาที่พบในการเบิกจาย  ซึ่งเปนวิธีการศึกษาที่นําองค

ความรู  ประสบการณ  การมีสวนรวม  นําไปสูการพัฒนางาน 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห 

  ผลการวิเคราะหปญหาการเบิกจาย งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2661 หนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน สรุปผลได ดังน้ี 

 

 5.1.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของหนวยงานภายใตสํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

     5.1.1.1  ผลการวิเคราะห ขอมูลทั่วไปของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี       

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามกลุมหนวยงาน  

               ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานท้ังหมดที่อยูภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มี จํานวนทั้งสิ้น 44 หนวยงาน ซึ่งกลุมหนวยงานสนับสนุนภารกิจและยุทธศาสตร มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 22 

หนวยงาน คดิเปนรอยละ 50 รองลงมาคือ กลุมหนวยงานบริหารจัดการกลางจํานวน 16 หนวยงาน คดิเปน  

รอยละ  36.36 และกลุมหนวยงานสนับสนุนยุทธศาสตรดานวิสาหกิจนอยที่สุด จํานวน 6 หนวยงาน คิดเปน  

รอยละ 13.64 

     5.1.1.2  ผลการวิเคราะห ขอมูลทั่วไปของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามประเภทหนวยงาน  

           ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานที่อยูภายใต สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยัขอนแกน         

มีจํานวนทั้งสิ้น 44 หนวยงาน ซึ่งหนวยงานประเภทกอง มีจํานวนมากที่สุด คือ 16 กอง คิดเปนรอยละ 36.36 

รองลงมาคือ หนวยงานประเภท สถาบัน และศูนย ซึ่งมีจํานวนเทากัน คือ 9 สถาบัน/ศูนย คิดเปนรอยละ  
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29.55 และประเภทอุทยานและโรงพิมพซึ่งมีจํานวนที่เทากันและนอยที่สุด คือ 1 อุทยาน/โรงพิมพ คิดเปนรอย

ละ 2.27 

      5.1.1.3  ผลการวิเคราะห ขอมูลท่ัวไปของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามลักษณะการเบิกจาย  

                  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน        

มีหนวยงานที่มีการเบิกจาย จํานวนท้ังสิ้น 44 หนวยงาน ซึ่งกองคลังเปนผูดําเนินการใหมากที่สุด จํานวน 23 

หนวยงาน คดิเปนรอยละ 52.27 และหนวยงานเปนผูดําเนินการเอง จํานวน 21 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 

47.73  

      5.1.1.4  ผลการวิเคราะห ขอมูลท่ัวไปของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามใบเบิกจาย  

                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน      

มีหนวยงานที่มีการเบิกจายโดยจัดทําใบเบิกจายสงเบิกจายผานกองคลัง สํานักงานอธิการบดี  มีจํานวนทั้งสิ้น 22 

หนวยงาน คดิเปนรอยละ 50 ซึ่งเทากับหนวยงานท่ีไมมีใบเบิกจายดําเนินการเบิกจายเองไมไดสงเบิกจายผาน

กองคลัง จํานวน 22 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 50 

       5.1.1.5  ผลการวิเคราะห ขอมูลท่ัวไปของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามลักษณะการสงเบิกจาย  

                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน            

มีหนวยงานที่มีการเบิกจายผานกองคลัง มากท่ีสุด จํานวนทั้งสิ้น 31 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 70.45 และ

หนวยงานที่เบิกจายโดยไมผานกองคลัง จํานวน 13 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 29.55 

       5.1.1.6  ผลการวิเคราะห ขอมูลท่ัวไปของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการจัดสรรงบดําเนินงาน  

                   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน           

มีหนวยงานที่ไดรับจัดสรรการงบดําเนินงาน มากท่ีสุด จํานวนท้ังสิ้น 31 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 70.45 และ

หนวยงานที่ไมไดรบัการจัดสรรงบดําเนินงาน จํานวน 13 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 29.55 

        5.1.1.7  ผลการวิเคราะห ขอมูลทั่วไปของหนวยงานภายใตสํานกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการเบิกจายดวยระบบบัญชีสามมิติ  

                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยขอนแกน          

มีหนวยงานที่เบิกจายโดยใชระบบบัญชีสามมิติ มากท่ีสุด จํานวนทั้งสิ้น 31 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 70.45 และ

หนวยงานที่เบิกจายโดยไมไดใชระบบบัญชสีามมิติ จํานวน 13 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 29.55 
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          5.1.1.8  ผลการวิเคราะห ขอมูลท่ัวไปของหนวยงานภายใตสํานกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบจากกองคลังกอนสงเบิกจาย  

                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยขอนแกน         

มีหนวยงานที่เบิกจายโดยไดรับการตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบจากกองคลัง กอนสงเบิกจาย มากที่สุด 

จํานวนทั้งสิ้น 31 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 70.45 และหนวยงานที่เบิกจายโดยไมไดรบัการตรวจสอบความ

ถูกตอง ตามระเบียบจากกองคลัง จํานวน 13 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 29.55 

          5.1.1.9  ผลการวิเคราะห ขอมูลท่ัวไปของหนวยงานภายใตสํานกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการคุมยอดผูกพัน  

                      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน       

มีหนวยงานที่ไดรับการคุมยอดผูกพันจากกองคลัง มีจํานวนทั้งสิ้น 22 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 50 ซึ่งเทากับ

หนวยงานที่ไมไดรบัการคุมยอดผูกพันจากกองคลัง จํานวน 22 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 50 

            5.1.1.10  ผลการวิเคราะห ขอมูลทั่วไปของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามการใชกฏ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย 

                          ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  

มีหนวยงานที่ใชกฎ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยมากที่สุด มีจํานวนทั้งสิ้น 31 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 

70.45 และมีหนวยงานท่ีใชกฎ ระเบียบ ประกาศของหนวยงานเอง จํานวน 13 หนวยงาน คดิเปนรอยละ 29.55  

 

      5.1.2 สรุปผลการวิ เคราะหขอมูลเรื่องที่สงเบิกจายตามหมวดคาใชจายของหนวยงานภายใต      

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

      5.2.1.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเร่ืองท่ีสงเบิกจายตามหมวดคาใชจายของหนวยงานภายใต

สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามหมวดคาใชจาย  

                  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเรื่องที่สงเบิกจาย ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งส้ิน 6,746  เรื่อง มีการเบิกจายหมวดคาใชสอยมากที่สุด จํานวน 3,174 เรื่อง 

คิดเปนรอยละ 47.05 รองลงมาคือ หมวดคาวัสดุ จํานวน 2,185 เร่ือง คิดเปนรอยละ 32.39 ลําดับถัดมา คอื

หมวดคาตอบแทน จํานวน 1,015 เร่ือง คิดเปนรอยละ 15.05 และหมวดคาสาธารณูปโภคมีการเบิกจายนอย

ที่สุด จํานวน 372 เร่ือง คิดเปนรอยละ 5.51   

       5.2.1.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องที่สงเบิกจายตามหมวดคาใชจายของหนวยงานภายใต

สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามหมวดคาตอบแทน  

                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองที่สงเบิกจาย ของหมวดคาตอบแทนของหนวยงาน
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ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจาย จํานวนท้ังสิ้น 1,015  เร่ือง มีการเบิกจายหมวด

คาตอบแทนกรรมการมากที่สุด จํานวน 410 เรื่อง คิดเปนรอยละ 40.39 รองลงมาคือ หมวดคาตอบแทน

วิทยากร จํานวน 196 เรื่อง คิดเปนรอยละ 19.31 ลําดับถัดมา หมวดตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

จํานวน 169 เรื่อง คิดเปนรอยละ 16.65 และหมวดคาตอบแทนนักศกึษาชวยปฏิบัติงานมีการเบิกจายนอยที่สุด 

จํานวน 76 เรื่อง คิดเปนรอยละ 7.49 

        5.2.1.3  ผลการวิเคราะหขอมูลเร่ืองท่ีสงเบิกจายตามหมวดคาใชจายของหนวยงานภายใต

สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามหมวดคาใชสอย  

                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองที่สงเบิกจาย ของหมวดคาใชสอยของหนวยงาน

ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจาย จํานวนท้ังสิ้น 3,74  เร่ือง มีการเบิกจายหมวดคา

เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรมากที่สุด จํานวน 978 เรื่อง คิดเปนรอยละ 30.81 รองลงมาคือ หมวดคาเบี้ย

ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 625 เรื่อง คิดเปนรอยละ 19.69 ลําดับถัดมา คือหมวดคาใชจายในการฝกอบรม 

การจัดงาน จํานวน 546 เรื่อง คิดเปนรอยละ 17.20 และหมวดคาธรรมเนยีมและอ่ืน ๆมีการเบิกจายนอยที่สุด 

จํานวน 74 เรื่อง คิดเปนรอยละ 2.33 

         5.2.1.4  ผลการวิเคราะหขอมูลเร่ืองท่ีสงเบิกจายตามหมวดคาใชจายของหนวยงานภายใต

สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามหมวดคาวัสดุ  

                    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองที่สงเบิกจาย ของหมวดคาวัสดุของหนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจาย จํานวนท้ังสิ้น 2,185  เร่ือง มีการเบิกจายหมวดคาวัสดุ

สํานักงานมากที่สุด จํานวน 893 เร่ือง คิดเปนรอยละ 40.87 รองลงมาคือ หมวดคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 

498 เร่ือง คิดเปนรอยละ 22.79 ลําดับถัดมา คือหมวดคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร จํานวน 354 เร่ือง คิดเปน

รอยละ 16.20 และหมวดคาวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยมีการเบิกจายนอยท่ีสุด จํานวน 105 เรื่อง คิดเปน

รอยละ 4.81 

         5.2.1.5  ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องท่ีสงเบิกจายตามหมวดคาใชจายของหนวยงานภายใต

สํานกังานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามหมวดคาสาธารณูปโภค  

                      ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองท่ีสงเบิกจาย ของหมวดคาสาธารณูปโภคของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจาย จํานวนท้ังสิ้น 372  เร่ือง มีการ

เบิกจายหมวดคาโทรศัพทมากที่สุด จํานวน 324 เรื่อง คิดเปนรอยละ 87.09 รองลงมาคือ หมวดคาสงเอกสาร

ทางเคร่ืองบิน จํานวน 24 เร่ือง คิดเปนรอยละ 6.45 และหมวดคาน้ําประปา และคาไฟฟามีการเบิกจายนอย

ที่สุดเปนจํานวนที่เทากันคือ 12 เรื่อง คิดเปนรอยละ 3.23 
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       5.1.3  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเร่ืองที่สงเบิกจายตามประเภทคาใชจายของหนวยงานภายใต        

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน     

                 การวิเคราะหขอมูลจํานวนเรื่องที่สงเบิกจาย ตามประเภทคาใชจายของหนวยงานภายใตสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการเบิกจาย จํานวนทั้งสิ้น 6,746  เรื่อง มีการเบิกจายประเภทคาเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรมากที่สุด จํานวน 978 เรื่อง คิดเปนรอยละ 14.50 รองลงมาคือ ประเภทคาวัสดุ

สํานักงาน จํานวน 893 เรื่อง คิดเปนรอยละ 13.24 ลําดับถัดมา ประเภทเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จํานวน 625 

เรื่อง คิดเปนรอยละ 9.26 และประเภทคาน้ําประปาและคาไฟฟามีการเบิกจายนอยที่สุด รวมจํานวนประเภทละ 

12 เร่ือง คิดเปนรอยละ 0.18   

 

       5.1.4  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องที่สงเบิกจายตามหมวดคาใชจายที่มีการสงคืนเอกสารแกไขของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

      5.1.4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องท่ีสงเบิกจายตามหมวดคาใชจายท่ีมีการสงคืนเอกสารแกไข

ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามหมวดคาใชจาย 

                ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเรื่องท่ีสงเบิกจาย ของหนวยงานภายใตสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ที่มีการสงคืนเอกสารแกไข จํานวนท้ังสิ้น 1,063  เร่ือง เปนหมวดคาใชสอยที่มี

การสงคืนเอกสารแกไขมากที่สุด จํานวน 525 เรื่อง คิดเปนรอยละ 49.39 รองลงมาคือ หมวดคาวัสดุ จํานวน 

367 เร่ือง คิดเปนรอยละ 34.53 ลําดับถัดมา คือหมวดคาตอบแทน จํานวน 146 เร่ือง คิดเปนรอยละ 13.73 

และหมวดคาสาธารณูปโภคมีการเบิกจายนอยที่สุด จํานวน 25 เร่ือง คิดเปนรอยละ 2.35   

      5.1.4.2  ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องท่ีสงเบิกจายตามหมวดคาตอบแทนท่ีมีการสงคืนเอกสาร

แกไขของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามหมวดคาตอบแทน 

                 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเรื่องที่มีการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาตอบแทนของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งสิ้น 146  เรื่อง เปนคาตอบแทนวิทยากร

มากท่ีสุด จํานวน 72 เรื่อง คิดเปนรอยละ 49.32 รองลงมาเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

จํานวน 64 เรื่อง คิดเปนรอยละ 43.84  และคาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงานมีการสงคืนเอกสารแกไขนอย

ที่สุด จํานวน 10 เร่ือง คิดเปนรอยละ 6.84    

       5.1.4.3  ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องท่ีสงเบิกจายตามหมวดคาใชสอยที่มีการสงคืนเอกสาร

แกไขของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามหมวดคาใชสอย 
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                  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเรื่องท่ีมีการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาใชสอยของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งสิ้น 525  เรื่อง เปนคาเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักรมากที่สุด จํานวน 273 เร่ือง คิดเปนรอยละ 52 รองลงมาเปนคาใชจายในการฝกอบรม การจัด

งาน จํานวน 86 เรื่อง คดิเปนรอยละ 16.38 ลําดับถัดมาเปนคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ จํานวน 65 เรื่อง คิด

เปนรอยละ 12.38 และคาลงทะเบียนมีการสงคนืเอกสารแกไขนอยที่สุด จํานวน 6 เร่ือง คิดเปนรอยละ 1.14 

       5.1.4.4  ผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องที่สงเบิกจายตามหมวดคาวัสดุท่ีมีการสงคืนเอกสารแกไข

ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามหมวดคาวัสดุ 

                  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเรื่องท่ีมีการสงคืนเอกสารแกไข หมวดคาวัสดุของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งสิ้น 367  เรื่อง เปนคาวัสดุสํานักงานมาก

ที่สุด จํานวน 269 เรื่อง คิดเปนรอยละ 73.30 รองลงมาเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 83 เรื่อง คิดเปนรอย

ละ 22.62 และคาวัสดุงานบานงานครวัมีการสงคืนเอกสารแกไขนอยที่สุด จํานวน 15 เรื่อง คดิเปนรอยละ 4.08   

        5.1.4.5  ผลการวิเคราะหขอมูลเร่ืองท่ีสงเบิกจายตามหมวดคาสาธารณูปโภคที่มีการสงคืน

เอกสารแกไขของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน จําแนกตามหมวดสาธารณูปโภค 

                   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนเร่ืองที่มีการสงคืนเอกสารแกไขหมวดคสาธารณปูโภค

ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งสิ้น 25  เร่ือง เปนคาโทรศพัทท้ังหมด 

จํานวน 25 เรื่อง คดิเปนรอยละ 100 

 

         5.1.5  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเรื่องท่ีสงเบิกจายตามประเภทคาใชจายที่มีการสงคืนเอกสารแกไขของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

       5.1.5.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเร่ืองที่มีการสงคืนเอกสารแกไขท้ังหมดตามประเภทคาใชจาย 

หมวด คาตอบแทน หมวดคาใชสอย หมวดคาวัสดุ หมวดคาสาธารณูปโภค ของหนวยงานภายใต สํานักงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จําแนกตามประเภทคาใชจาย        

                 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประเภทเร่ืองที่มีการสงคืนเอกสารแกไขของหนวยงานภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวนทั้งสิ้น 1,063  เร่ือง เปนคาเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

มากท่ีสุด จํานวน 273 เรื่อง คิดเปนรอยละ 25.68  รองลงมาเปนคาวัสดุสาํนักงาน จํานวน 269 เร่ือง คิดเปน

รอยละ 25.31 ลําดับถัดมาเปนคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน จํานวน 86 เร่ือง คิดเปนรอยละ 8.10 และ

คาลงทะเบียนมีการสงคืนเอกสารแกไขนอยที่สุด จํานวน 6 เรื่อง คิดเปนรอยละ 0.56   

 



80 
 

       5.1.6  สรุปผลการวิเคราะหปญหาการเบิกจายงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

       การวิเคราะหปญหาการเบิกจาย งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหนวยงาน

ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน  พบวามีปญหาในการเบิกจายที่มีความถ่ีในการแกไขมากที่สุด 

เรียงลําดับจากปญหาการเบิกจายมากที่สุดไปหาปญหาการเบิกจายนอยที่สุด  มีดังตอไปนี้ 

  (5.6.1)  ปญหาการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  

 (5.6.2)  ปญหาการเบิกจายคาวัสดสุํานักงาน คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ และคาวัสดุงานบานงานครัว 

 (5.6.3)  ปญหาการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 

 (5.6.4)  ปญหาการเบิกจายคาตอบแทนวิทยากร 

 (5.6.5)  ปญหาการเบิกจายคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ  

 (5.6.6)  ปญหาการเบิกจายคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 (5.6.7)  ปญหาการเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 (5.6.8)  ปญหาการเบิกจายคาโทรศัพท 

 (5.6.9)  ปญหาการเบิกจายคาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 

 (5.6.10)  ปญหาการเบิกจายคาลงทะเบียน 

 

 5.1.6.1  ปญหาการเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 

             เปนรายการเบิกจายที่มีที่มีขอผิดพลาดในการเบิกจายมากที่สุด คิดเปน 25.68% ของเอกสาร

ทั้งหมดที่มีการสงคนืใหหนวยงานแกไข อาจเปนเพราะเปนรายการคาใชจายที่มีระเบียบเก่ียวของมาก  หรือผู

เดินทางไปราชการไมใหขอมูลที่ถูกตอง  ชัดเจน  ใหกับผูเขียนรายงานการเดินทาง  หรือเจาหนาที่ผูจัดทํา

รายงานการเดินทางไปราชการขาดความรูความเขาใจในระเบียบการเบิกจายดังกลาว  ขอผิดพลาดที่ตองแกไขมี

รายการดังตอไปนี้ 

  (1)  บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการระบุวันที่  เดินทางไปกลับ  มีรอยลบแกไขดวยน้ํายาลบ

คําผิด  หลังจากการขออนุมัติเดินทางเนื่องจากผูขออนุมตัิเดินทางมีการเดินทางเปลี่ยนแปลง  แตไมบันทึกขอ

อนุมัติการเปลี่ยนแปลงการเดินทางโดยใชวิธีลบแกไขเอง 

  (2)  ขออนุมัติงบประมาณไวไมเพียงพอตอคาใชจายในการเดินทาง มีการลบแกไขจํานวนเงิน

เอง  โดยไมทําการบันทึกขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม   
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  (3)  ขออนุมัติหลักการไมครอบคลุมวันที่เดินทางไป กลับและจังหวัดที่มีการเดินทางไปราชการในแตละคร้ัง 

  (4)  การระบุรายละเอียดไปราชการไมชัดเจนและขออนุมัติเดนิทางไปราชการคร้ังเดยีว แต

ปฎิบัติราชการหลายอยาง และการหยุดในระหวางปฏิบัติราชการทําใหผลการคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป

ราชการไมถูกตอง 

  (5)  บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ ยังไมไดรับการอนุมัติแตเดินทางกอนแลว 

  (6)  เจาหนาที่จัดทําบันทึก  ขออนุมัติเดนิทางไปราชการไมสามารถ  แยกระเบียบไดวา  

เดินทางไปราชการหรือเดนิทางไปฝกอบรมสัมมนา  ทําใหมีการเบิกจายคาที่พัก  คาเบี้ยเลี้ยงผิดพลาด 

  (7)  เจาหนาผูจัดทําบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ ขออนุมัติตัวบุคคลผูเดินทางไมครบถวน

  (8)  บันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการกับรายงานการเดินทางระบุวันเดินทางไมตรงกัน 

  (9)  ขออนุมัติไปราชการมากเกินความจําเปน  

  (10)  การบันทึกขออนุมัติการเดินทางไปราชการไมเดินทางไปพรอมกัน  แยกบันทึกการขอ

อนุมัติเดินทางไปราชการคนละฉบับทําใหมีการเบิกจายคาพาหนะ  คาที่พักสิ้นเปลืองงบประมาณ 

  (11)  กรณขีออนุมัติเดนิทางโดยรถราชการไมแนบใบขออนุมัติใชรถราชการประกอบการ

เบิกจาย เนื่องจากตองใชประกอบการเบิกคาผานทางดวน คาบริการจอดรถ คาน้ํามันรถ เปนตน 

  (12)  ผูเดินทาง เดินทางโดยเครื่องบินแตไมมีสิทธิเดินทางโดยเคร่ืองบินและไมไดขออนุมัติ

เดินทางโดยเคร่ืองบินกรณีพิเศษตอผูมอีํานาจอนุมัติกอนการเดินทาง 

  (13)  กรณีใชรถยนตสวนตัวในการเดินทางไปราชการ แตไมขออนุมัติใชรถยนตสวนตัวในการ

เดินทางตอผูมีอํานาจ 

  (14)  เดินทางไปทอดกฐินรวมงานศพผูเดนิทางไมเปนคณะกรรมการที่เก่ียวของนําหลักฐานมา

เบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงคาที่พัก  คาพาหะนะ  ซึ่งคาใชจายดังกลาวไมสามารถเบิกจายได 

  (15)  การขออนุมัติไปราชการไมไดมีการพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวมของงาน  เชนบาง

คนขอใชรถราชการ  บางคนเดนิทางโดยรถประจําทาง  บางคนเดินทางโดยเคร่ืองบิน  ทั้งที่ไปราชการเร่ือง

เดียวกัน  จุดหมายปลายทางเดยีวกัน 

  (16)  การขออนุมัติเดนิทางไปราชการ  ตองมีหนังสือสั่งการ หรือหนังสือเขารวมประชุม หนังสือ

เชิญประชุมแนบประกอบการเบิกจายเพื่อเปนขอมูลใหเจาหนาที่การเงินพิจารณาการเบิกจายเงินไดถูกตอง 

  (17)  เบิกคาพาหนะรับจางจากตนทางและปลายทางเดยีวกัน  แตตางคนตางเบิกคาใชจาย   

  (18)  ผูเดนิทางไปราชการเพ่ือเขารวมอบรมสัมมนาแตเบิกจายคาที่พักแบบเหมาจายซึ่ง

ระเบียบกําหนดใหเบิกจายแบบจายจริงเทานั้น 
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  (19)  แนบเอกสารการเบิกจายไมครบถวน  และระบุรายละเอียดที่เก่ียวของกับคาใชจาย การ

เดินทางไมครบถวน  ชัดเจน ทําใหการเบิกจายเงินไมสมเหตสุมผลตามภารกิจ  สถานที่  ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานจริง 

  (20)  การเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการเพ่ือการเขารวมประชุมสัมมนา  มีการ

เลี้ยงอาหารกลางวัน  วันที่มีการเลี้ยงอาหารไมหักจํานวนมื้อที่เลี้ยงอาหารออก  เจาหนาท่ีการเงินเบิกจายเต็มวัน 

  (21)  การเบิกจายคาที่พักตางคนตางเบิกไมได  ตองเบิกในแนวเดียวกัน เชน เบิกเหมาจายตอง

เบิกเหมาจายทั้งหมดจะแยกเบิกตามจายจริงไมได 

  (22)  เบิกจายคาพาหนะรับจางไมระบุหมายเหตุในการใชพาหนะรับจางในการเดินทาง 

  (23)  การรายงานเบิกจายคาพาหนะรับจาง ใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) ระบุ

รายละเอียดไมชัดเจน หรอืไมสัมพันธกับรายงานการเดินทางไปราชการ เชน ไมระบุเปนรถรับจางจากที่ไหนถึงที่

ไหน สวนมากจะใชคําวาจากที่พัก ซึ่งตามระเบียบตองระบุใหชัดเจนวาสถานที่แหงใด 

  (24)  เบิกจายคาที่พักไมแนบใบ FOLIO  

  (25)  เบิกจายคาเดินทางไปราชการโดยเครื่องบินแนบหลักฐานไมครบถวน เชน ใบเสร็จรับเงิน 

ใบแสดงรายละเอียดการเดินทาง กากตั๋วเดินทางเพราะตองใชประกอบในการตรวจสอบ ซึ่งมีผลการนับเวลาใน

การเบิกคาเบ้ียเลี้ยงและเปนหลักฐานแสดงวามีการเดนิทางไป-กลับในเที่ยวบินนั้นจริง 

  (26)  การเบิกจายไมถูกตองตามขอเท็จจริง  โดยเฉพาะเดินทางคาพาหนะสวนตัว  ไมสามารถ

ตรวจสอบไดวา  การเร่ิมเดินทางไปและกลับถึงท่ีพักเปนความจริงเพ่ือใหเบิกจายคาเบ้ียเลี้ยงใหเต็มวัน 

  (27)  กรณีเดินทางโดยใชยานพาหนะสวนตัว การเบิกจายอัตราเหมาจายกิโลเมตรละ 4 บาท 

ไมแนบ Google Map ประกอบการคํานวนระยะทาง บางรายการนําใบเสร็จรับเงินมาเบิกจาย ซึ่งไมสามารถ

เบิกจายได เพราะระเบียบใหเบิกในอัตราเหมาจายรายการเดียว 

  (28)  การเดินทางไปราชการโดยเคร่ืองบินและจําเปนตองออมเสนทาง เชน ขอนแกน-กรุงเทพ-

เชียงใหม จะตองบันทึกขออนุมัติเดินทางกรณีพิเศษโดยออมเสนทางเสนอผูมีอํานาจอนุมัติกอนจึงจะเบิกจายได 

  (29)  การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ สวนมากผูท่ีเขียนไมใชผูเดินทางไปราชการ ทํา

ใหการเขียนใบรายงานการเดนิทางไมเปนไปตามความเปนจริง 

  (30)  เจาหนาที่ไมเขาใจแบบฟอรม  การรายงานการทางไปราชการ  แบบ 8708 สวนที่ 1 และแบบ 8708 สวนที่ 2 

  (31) การเบิกคาม่ีพักมีการเบิกจายเงินเกินสิทธิ  

  (32)  การเติมน้ํามันรถราชการกอนการเดินทางไปราชการมีการเติมน้ํามันลวงหนาหลายวัน 

ตามระเบียบไมสามารถเบิกจายได ตองหนา-หลัง 1 วัน 

  (33)  การเบิกจายคาที่พักในใบแสดงรายละเอียดผูเขาพัก หรือ Folio แสงดจํานวนผูเขาพัก 2 

คน แตเบิกเพียง 1 คน 
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  (34)  การสงเอกสารเบิกจายเงินลาชา เชน เดินทางไปราชการเดือน ธันวาคม แตสงเบิกจายได

ในเดือน กุมภาพันธ เปนตน 

  (35)  การชําระคาหองพักดวยบัตรเครดิต ตองแนบใบแจงรายการใชจายบัตรเครดิตธนาคาร

แนบเปนหลักฐานเบิกจายเงนิ 

  (36)  ตองตรวจสอบสิทธ์ิในการโดยสารทางเคร่ืองบินกอนไมใชเดินทางกลับมาแลว จึงขออนุมัติ

กรณีพิเศษภายหลังการเดินทาง 

  (37)  เบิกอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเกินอัตรา เชน ผูชวยศาสตรตราจารยแตเบิกจาย 270 บาท ซึ่ง

ตําแหนง เบิกจายคาเบ้ียเลี้ยงไดเพียง 240 บาท 

  (38)  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการกรณีไมพักคางแรม นับชั่วโมงการเดินทางไดไมเกิน 12 

ชั่วโมงข้ึนไปแตเบิกคาเบ้ียเลี้ยง 1 วัน 

  (39)  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการกรณีไมพักคางแรม นับชั่วโมงการเดินทางไมเกิน 6 ชั่วโมง

ขึ้นไปแตเบิกคาเบี้ยงเล้ียงคร่ึงวัน 

  (40)  คาเบ้ียเลี้ยเดินทางไปราชการกรณีมีการพักคางแรม เศษสวนท่ีเกิน 24 ชั่วโมงแตไมเกิน 

12 ชั่วโมงข้ึนไป แตนับเปนหนึ่งวัน 

 

 5.1.6.2  ปญหาการเบิกจายเงินคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟาและวิทยุ และวัสดุงานบานและงานครัว 

    ซึ่งอยูในหมวดคาวัสดุ เปนรายการเบิกจายที่มีที่มีขอผิดพลาดรองลงมาจากคาเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักร คิดเปน 25.31% 7.81% และ 1.41% ตามลําดับ ของเอกสารทั้งหมดที่มีการสงคืนให

หนวยงานแกไข ขอผิดพลาดที่ตองแกไขมีรายการดังตอไปนี้ 

   (1) รายละเอียดการจัดซื้อตามบันทึกขออนุมัติจัดซื้อและใบสงของ/ใบเสร็จรับเงนิไมตรงกัน 

  (2)  ในการจัดทําบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ ไดมีการรวมภาษีมูลคาเพิ่มไวแลวกอนที่จะไดผูขาย    

 และเม่ือมีการตกลงไดผูขาย บางรายไมไดจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมและไมมีการแกไขทําใหการเบิกและสั่งจาย

เจาหนี้ ใบสงของกับขอตกลงขอมูลไมตรงกัน  

   (3) เบิกจายเงินใหแกเจาหนี้กับใบสงของไมตรงกันเกิดขอผิดพลาดทําใหโอนเงินจายไมถูกตอง

เจาหนาที่การเงินและพัสดุ ขาดความรูการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย ตามกฎหมายท่ีกําหนด ทําใหการหักภาษี 

และการคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มไมถูกตอง 
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  (4)   การเบิกจายคาวัสดุขาดบุคคลผูตรวจสอบ กลั้นกรองกอนจัดซื้อ วามีความเหมาะสม 

เกี่ยวของและจําเปนตองจัดหาดําเนินการแตละครั้งหรือไม เชน ซื้อผาอนามัย มามา โจกคัพ เปนตน 

                     (5)  เอกสารแนบประกอบเบิกจายไมครบถวน 

(6)  กรณีมีการยืมเงินทดรองจายจัดซื้อวัสดุ แตแนบเอกสารประกอบเปนใบสงของเพื่อเบิกจาย 

(7)  จัดชุดเอกสารประกอบการเบิกจายผิดพลาด 

(8)  ไมระบุรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับ 

(9)  รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับลงนามไมครบถวน 

(10)  เจาหนาที่พัสดุไมลงนามในบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ 

(11)  ไมระบุชื่อหางราน หรอืบรษิัทที่ทําการซื้อขายในบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ 

(12)  หัวหนาเจาหนาที่พัสดุไมลงนามกอนสงตรวจสอบเพ่ือเสนออนุมัติเบิกจาย 

(13)  ผูมีอํานาจจอนุมัติไมลงนามอนุมัติเบิกจาย 

(14)  ใบสั่งซื้อไมระบุวันที่ 

(15)  ยอดเงินในใบสังซื้อไมตรงกับใบเสร็จรบัเงินหรือใบสงของ 

(16)  ใบสั่งซื้อไมลงนามผูจัดซื้อ 

(17)  รายละเอียดใบสงของหรือใบเสร็จรับเงินไมครบถวน 

(18)  กรณีมีการสํารองจายเงินไมรับรองการจายเงนิ 

(19)  บันทึกขออนุมัติเบิกจายคาวัสดุไมลงรายละเอียดของหางรานหรือบริษัทผูใหบริการ 

(20)  จํานวนเงินเบิกจายตัวเลข ตัวอักษร ไมถูกตองตรงกัน 

(21)  กรณีมีการแกไข ไมลงนามกํากับการแกไขนั้น 

(22)  ยอดเงินรวมเบิกจายในใบตรวจรับพัสดุไมตรงกันกับใบสงของหรอืใบเสร็จรับเงิน 

(23)  ใบตรวจรับพัสดุลงรายละเอียดไมครบถวน 

  (24)  ไมระบุชื่อ เลขที่ เลมที่ วันที่ ใบสงของหรือใบเสร็จรับเงินของหางราน บริษัทที่ใหบริการ

ในใบตรวจรับพัสดุ 

(25)  กรณีมีสวนลดแตไมหักสวนลดทําใหยอดเงินไมถูกตองตรงกันกับใบสงของหรือใบแจงหนี้ 

  (26)  กรณีการจัดซื้อวัสดุในโครงการและยอดมากกวา 10,000 บาทขึ้นไปแตไมดําเนินกรตามระเบียบพัสดุ 



85 
 

 5.1.6.3   ปญหาการเบิกจายเงินคาใชจายในการฝกอบรม และการจัดงาน 

      คาใชจายในการฝกอบรม สัมมนา คาใชจายจัดงาน พบวามีขอผิดพลาดในการสงเอกสารคืน

เพื่อใหหนวยงานแกไขเปนลําดับถัดมาคาจัดซื้อวัสดุสํานักงาน คิดเปน 8.10% ของเอกสารทั้งหมดท่ีสงคืนแกไข  

ขอผิดพลาดท่ีตองแกไขมีรายการดังตอไปนี้ดังนี้ 

  (1)  เอกสารการเบิกจายเงนิไมครบถวนสมบูรณ 

  (2)  ระเบียบกระทรวงการคลังมีการเปลี่ยนแปลงบอย แตเจาหนาที่การเงินไมเขาใจ หรือ 

 สับสนในการเบิกจายเงนิ  ระหวางระเบียบการเดินทางไปราชการ กับ ระเบียบคาใชจาย ฝกอบรม 

   (3)  คาใชจายในวันที่จัดอบรม สัมมนา ไมตรงกับหลักสตูรการฝกอบรม เบิกจายไมได 

  (4)   เบิกจายคาที่พัก คาอาหารและเคร่ืองด่ืม เกินสิทธ์ิ 

  (5)  การเบิกคาใชจายในการเดินทางเขารับการฝกอบรม สัมมนาท่ีผูจัดออกคาใชจายให 

 บางสวนหรือทั้งหมด แตผูเดินทางนํามาเบิกอีกเต็มจํานวน 

  (6)  เบิกจายคาใชจายไมแนบกําหนดการ โครงการ ไมชัดเจน 

  (7)  การเชิญวิทยากรมาบรรยายไมแนบหนังสือเชิญประกอบการเบิกจาย 

  (8)  การเบิกคาเชาที่พักกรณีเดินทางไปราชการไมเปนไปตามระเบียบฯกําหนดใหเบิกไดใน  

อัตราจายจริง แตเบิกในอัตราเหมาจาย ซึ่งเบิกไมได 

   (9)  การเขารับการฝกอบรมและผูจัดจัดอาหารใหผูขอเบิกตองหักคาเบี้ยเลี้ยงตามจํานวนมื้อ 

อาหารที่จัดให อัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบ้ียเลี้ยงเหมาจาย 

    (10)  การใชใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) เปนหลักฐานขอเบิกคาพาหนะรับจาง ผู 

เดินทางเขียนรายการขอเบิกของแตละคนแยกตางหากจากกัน รวมกันไมได แตกรณีเดินทางออกจากสถานที่

เดียวกันไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกัน ตองเบิกคารถรับจางเพียงคันเดียว หรอืตามความเหมาะสมของจํานวน

คน แตไมสามารถเบิกจายไดทุกคน 

  (11)  มีการแกไข บันทึกฯขออนุมัติเดินทางเพิ่มเติม หลังจากไดรับอนุมัติโดยพลการ 

  (12)  โครงการจัดอบรม/สัมมนา สิ้นสุด แตมีการเบิกจายคาอาหารและเคร่ืองดื่มในวันตอมา   

ซึ่งไมสามารถเบิกจายได 

  (13)  คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ในการประชุมอบรม /สัมมนา ไมมีระเบียบอัตราเบิกจายเงิน 

ทําใหเปดชองวางในการทุจริต 

   (14)  รายการที่เบิกจายไมตรงกับรายการที่ขออนุมตัิไวในโครงการไมขออนุมัติครอบคลุมทุกรายการ 
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  (15)  การขออนุมัติโครงการ สวนมากใชคําวา “ถัวเฉลี่ยเหมาจายทุกรายการ” ทําใหการ

วางแผนคาใชจายไมแนนอน  

  (16)   การเบิกจายคาเลี้ยงรับรองวิทยากร เบิกจายไมเหมาะสม เชน มีการเลี้ยงอาหารมื้อ

กลางวัน แตคณะกรรมการฯพาไปเลี้ยงรับรอง ณ รานอาหารอีกแหงหนึ่ง ซึ่งในกําหนดการ/โครงการ มีเลี้ยง

อาหารแกผูเขารวมอบรม 

  (17)  มีการเบิกจายคาของท่ีระลึกใหแกวิทยากร ระเบียบฯไมสามารถเบิกจายได 

  (18)  ใบเสร็จรับเงิน ไมรับรองการจายเงนิทดรองแลว โดยผูยืมเงินทดรองจายเปนผูลงนาม 

  (19)  การเบิกจายคาตอบแทนวิทยากร ไมระบุรายละเอียดในการเบิกจายใหครบถวน เชน ชื่อ       

วิทยากร หัวขอ วันที่ เวลา อัตราการเบิกจาย/ชั่วใมง จํานวนเงินทั้งสิ้น ทําใหเสียเวลาในการตรวจสอบ การคํานวณเงิน 

  (20)  หลักฐานการเบิกจายเงินคาตอบแทนวิทยากรไมครบถวน เชน หนังสือเชิญวิทยากร 

หนังสือตอบรับการเปนวิทยากร ใบสําคญัรับเงิน สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

  (21)  บันทึกขออนุมัติคาใชจายในการเดินทางมาราชการของวิทยากร ซึ่งเปนบุคคลภายนอกยัง

ไมมีแบบฟอรมและความชัดเจน ซึ่งตามระเบียบการขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางมาราชการตองขออนุมัติจากตน

สังกัด และขอหลักฐานการขออนุมัติเดินทางแนบประกอบการเบิกจายคาใชจายของวิทยากร 

  (22)  โครงการจัดกิจกรรม/อบรม ยังไมไดรับอนุมัติใหจัดอบรม แตดําเนนิการเบิกจายคาใชจาย 

 5.1.6.4 ปญหาการเบิกจายเงินคาตอบแทนวิทยากร 

           คาตอบแทนวิทยากร พบวามีขอผิดพลาดในการสงเอกสารคืนแกไข รอง ลงมาจากคาใชจายใน

การฝกอบรมและการจัดงาน คือ 6.77 % ของเอกสารทั้งหมดที่สงคืนแกไข ขอผิดพลาดที่ตองแกไขมีรายการ

ดังตอไปนี้ 

 (1)  ไมจัดทําบันทีกขออนุมัติหลักการคาตอบแทนวิทยากร  

 (2)  ขออนุมัติคาตอบแทนวิทยากรไมเพียงพอ 

 (3)  วิทยากรไมมีชื่อในหนังสือเชิญวิทยากรหรือไมไดจัดทําหนังสือเชิญวิทยากร 

 (4)  ไมแนบหนังสือเชิญวิทยากรกรณีเบิกจาย 

 (5)  อัตราคาตอบแทนวิทยากรเบิกจายเกินอัตรา 

 (6)  การคํานวนชั่วโมงเพ่ือคิดคาตอบแทนวิทยากรไมถูกตอง 

 (7)  กรณีการจัดโครงการมีการเชิญวิทยากรไมแนบรายละเอียดบันทึกขออนุมัติจัดโครงการ

และโครงการรายละเอียดที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบเบิกจาย 

 (8)  ไมแนบกําหนดการในการบรรยายของวิทยากร 
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 (9)   หนังสือเชิญไมระบุชื่อวิทยากรและไมมีหนังสือตอบรบัการเขารวมเปนวิทยากร 

 (10)  กรณเีบิกคาตอบแทนวิทยากรในชั่วโมงท่ีเปนการบรรยายแตเบิกจายคาตอบแทนวิทยากร

มากกวา 1 คน ในอัตราปกติ 

 (11)  ชั่วโมงการบรรยายหรอือภิปรายที่ไมถึง 50 นาทีแตคํานวนคาตอบแทนวิทยากรเปน 1 ชั่วโมง 

 (12)  ชั่วโมงการฝกอบรมท่ีมีลักษณะเปนการแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติแบงกลุมอภิปรายหรือ

สัมมนา หรือแบงกลุมทํากิจกรรม ซึ่งไดกําหนดไวในโครงการหรือหลักสตูรการฝกอบรมและจําเปนตองมีวิทยากร

ประจํากลุม  เบิกคาตอบแทนวิทยากรมากกวา 2 คนตอกลุม 

 (13)   กําหนดการบรรยายของวิทยากรและรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตองตรงกัน 

 (14)   รายละเอียดยอดรวมตัวเลข ตัวอักษรเบิกจายไมถูกตอง 

 (15)   หลักฐานการจายเงินคาตอบแทนวิทยากรไมถูกตอง 

 (16)   หัวหนาหนวยงานไมลงนามรับรองในหลักฐานการจายเงนิคาตอบแทนวิทยากร 

 (17)   ไมระบุเลขที่บัญชีของวิทยากรในหลักฐานการจายเงินคาตอบแทนวิทยากร 

 (18)   ไมเสนออนุมตัิคาตอบแทนวิทยากรตอผูมีอํานาจอนุมัติกอนสงเบิกจายกองคลัง 

 (19)   กรณีจายสํารองจายคาตอบแทนวิทยากรใหแกบุคคลภายนอกไมรับรองการจายเงิน 

  (20)   ไมระบุยอดรวมเบิกจายตัวเลข ตัวอักษรในหลักฐานการจายเงินกรณีจายตรงใหวิทยากรภายใน 

 

5.1.6.5  ปญหาการเบิกจายเงินคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  

   ขอผิดพลาดในการสงเอกสารคืนแกไข คิดเปน 6.11% ของเอกสารท้ังหมดที่สงคืนแกไข   มี

รายการดังตอไปนี้ 

   (1)  อัตราคาเบี้ยประชุมกรรมการ กําหนดอัตราไวแตกตางกัน  อาจทําใหผูจัดทําเอกสารการ  

 เบิกจายเขาใจคลาดเคลื่อน 

  (2)  เบิกจายคาเบี้ยประชุมกรรมการไมมีหลักเกณฑในการเบิกจาย 

  (3)  เบิกจายคาเบี้ยประชุมกรรมการให กับผู เขารวมประชุมแทนโดยไมมีบันทึกฯการ 

 มอบหมายใหประชุมแทน 

  (4)  ไมแนบคาํสั่งคณะกรรมการประกอบการเบิกจาย 

  (5)  ไมแนบเอกสารรายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุมประกอบการเบิกจาย 

  (6)  ไมแนบหนังสือเชิญประชุม 
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  (7)  ไมแนบวาระการประชุม 

  (8)  รายละเอียดบันทึกการเบิกจายไมถูกตอง 

  (9)  วันที่จัดประชุมในหนังสือเชิญไมตรงกับวันที่จัดประชุมจริงและไมมีบันทึกขอความขอ  

 เปลี่ยนแปลงวันที่ประชุมประกอบเบิกจาย 

  (10)  ยอดเงินรวมเบิกจายตัวเลข และตัวอักษรไมถูกตอง 

     (11)  คณะกรรมการไมมีชื่อในคําสั่งแตเบิกคาเบ้ียประชุม 

     (12)  ไมไดจัดทําบันทึกขอความขออนุมัติหลักการคาใชจายในการประชุม 

  (13)  เบิกคาเบี้ยประชุมเกินอัตราที่กําหนด 

  (14)  การจัดประชุมออนไลนและมีการเบิกจายคาเบี้ยประชุมไมแนบรายละเอียดผูเขารวม 

ประชุมแบบออนไลนหรือไมมีการรบัรองผูเขารวมประชุมแบบออนไลน 

  (15)  ผูเขารวมประชุมลงลายมือชื่อไมครบถวน 

  (16)  หลักฐานการจายเงนิคาเบ้ียประชุมหัวหนาหนวยงานไมลงนามรับรอง 

  (17)  รายชื่อคณะกรรมการไมถูกตอง 

    (18)  เลขที่บัญชีธนาคารไมถูกตอง 

  (19)   รายชื่อคณะกรรมการตามคําสั่งแตงตั้งไมตรงกับรายชื่อกรรมการท่ีเบิกจายคาเบี้ยประชุม 

     (20)  มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการแตแนบคําสั่งเดิมทําใหไมเปนปจุบันและตองสงคืนแกไข 

     

5.1.6.6 ปญหาการเบิกจายเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  จากการตรวจสอบเอกสารพบวา  ขอผิดพลาดในการสงเอกสารคืนแกไข คือเปน 6.02% ของ

เอกสารทั้งหมดที่สงคืนแกไข มีรายการดังตอไปนี้ 

  (1)  ไมขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกอนที่จะปฏิบัติงาน 

  (2)  มีความเขาใจระเบียบผิดพลาด เก่ียวกับการปฏิบัติงานครึ่งชั่วโมงเบิกจายไดก่ึงหนึ่ง ซึ่งไม

ถูกตอง การเบิกจายเวลาที่เปนเศษของชั่วโมงไมสามารถเบิกจายไดใหปดท้ิง 

  (3)  การขออนุมัติงบประมาณไมเพียงพอตอการเบิกจาย ดําเนินการแกไขคุมยอดเพ่ิมเองโดยไม

บันทึกขออนุมัติเพิ่มเติม 

  (4)  มีการ ลบ ขีดฆา จํานวนเงินขออนุมัติงบประมาณหลังจากไดรับการอนุมัติแลว 
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  (5)  การรับรองปฏิบัติงานไมมีผูลงนามรับรองในรายงานผลการปฎิบัติงาน 

  (6)  เบิกจายจํานวนเงินไมถูกตองเน่ืองจากคํานวณเงนิผิดพลาด 

  (7) บันทึกขออนุมัติทําการลวงเวลา มีการเขียนดวยมือระบุชื่อเพ่ิมเติมหลังจากการอนุมัติ 

  (8)  ไมแนบตารางการปฏิบัติงาน 

  (9)  ผูปฏิบัตงานไมลงนามการปฏิบัติงาน 

  (10)  ระบุยอดรวมตัวเลข ตัวอักษรเบิกจายไมถูกตองตรงกันกับยอดเบิกจาย 

  (11)  ไมเสนออนุมัติผูมีอํานาจอนุมัติกอนสงเบิกจาย 

  (12)  การขออนุมัติปฏิบัติงานไมครอบคลุมผูปฏิบัติงานจรงิ 

  (13)  เบิกจายลาชา เชน เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานเดือน มกราคมแตเบิกจายในเดือนเมษายน 

  (14)  แนบเอกสารประกอบเบิกจายไมครบถวน 

  (15)  การแกไขตัวเลขดวยน้ํายาลบคําผิดแตไมลงนามกํากับการแกไข 

  (16)  การคํานวณเวลาในการปฏิบัติงานอัตราไมถูกตอง 

  (17)  ขออนมุตัิงบประมาณในการปฏิบัติงานไวไมเพียงพอตอการปฏิบัติงานจริง 

  (18)  ขออนมุตัิเวลาการปฏิบัติงานไมครอบคลุมการปฏิบัติงานจริง 

5.1.6.7  ปญหาการเบิกจายเงินอาหารวางและเคร่ืองด่ืมในการประชุมและคาอาหารและเคร่ืองดื่ม  

            ซึ่งอยูในหมวดคาใชสอย จากการตรวจสอบเอกสารพบวา  ขอผิดพลาดในการสงเอกสารคืน

แกไข คิดเปน 5.08% และ 3.86% ตามลําดับ ของเอกสารทั้งหมดที่สงคืนแกไข มีรายการดังตอไปนี้ 

 (1)  เบิกจายเกินอัตราท่ีกําหนด 

 (2)  ยอดเงินรวมตัวเลข ตัวอักษรเบิกจายไมถูกตอง 

 (3)  ไมแนบรายชื่อผูเขารวมประชุม 

 (4)  รายชื่อผูเขารวมประชุมไมครบตามจํานวนท่ีเบิกจาย 

 (5)  ไมแนบวาระการประชุม 

 (6)  ไมแนบหนังสือเชิญประชุม 

 (7)  เบิกจายคาอาหารและเคร่ืองดื่ม เวลาการประชุมไมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร 

 (8)  รายละเอียดการประชุมเปนคนละเดือน 
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 (9)  ไมไดจัดทําบันทึกขออนุมัติคาใชจายในการประชุม 

 (10)  งบประมาณของหนวยงานไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

 (11)  ไมแนบหลักฐานการจายเงินหรือใบเสร็จรับเงนิ 

 (12)  ไมรับรองการจายเงินกรณสีํารองจายเงิน 

 (13)  ใบเสร็จรับเงินไมลงนามผูรับเงิน 

 (14)  ใบเสร็จรับเงินมีรายละเอียดไมครบถวน 

 (15)  วันที่ในใบเสร็จรับเงินไมตรงกับวันท่ีจัดประชุม 

 (16)  ไมเสนออนุมัติเบิกจายตอผูมีอํานาจเบิกจายกอนสงเบิกจายกองคลัง 

 

 5.16.8 ปญหาการเบิกจายเงินคาโทรศัพท 

          จากการตรวจสอบเอกสารพบวา  ขอผิดพลาดในการสงเอกสารคืนแกไข คิดเปน 2.35% ของ

เอกสารทั้งหมดที่สงคืนแกไข มีรายการดังตอไปนี้ 

 (1)  ไมมีหลักเกณฑในการจายคาโทรศพัทกรณีท่ีเปนโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 (2)  ไมไดขออนุมัติหลักการคาโทรศัพทไว 

 (3)  เบิกจายคาโทรศัพทเกินยอดที่ขออนุมัติหลักการไว 

 (4)  รายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง 

 (5)  กรณีสํารองจายเงนิคาโทรศัพทไมรับรองการจายเงิน 

 (6)  ใบแจงหนี้และรายละเอียดบันทึกเบิกจายไมตรงกัน 

 (7)  ยอดเงินรวมตัวเลข ตัวอักษรเบิกจายไมถูกตอง 

 (8)  ไมเสนออนุมัติผูมีอํานาจอนุมัติกอนสงเบิกจาย 

 (9)  เบิกจายคาโทรศัพทสลับเดือน 

         (10)  ใชสําเนาใบแจงหนี้ในการเบิกจายโดยไมขออนุมัติใชสําเนา 

 

5.1.6.9 ปญหาการเบิกจายเงินคาตอบแทนนกัศึกษาชวยปฏิบัติงาน 

           จากการตรวจสอบเอกสารพบวา  ขอผิดพลาดในการสงเอกสารคืนแกไข คิดเปน 0.94% ของ

เอกสารทั้งหมดที่สงคืนแกไข มีรายการดังตอไปนี้ 
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 (1)  ไมขออนุมัติหลักการคาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 

 (2)  ขออนุมัติหลักการคาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงานไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

 (3)  นักศึกษาชวยปฏิบัติงานไมมีรายชื่อในการขออนุมัติหลักการ 

 (4)  ไมแนบรายชื่อนักศึกษาชวยปฏิบัติงานประกอบการเบิกจาย 

 (5)  คํานวนคาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงานไมถูกตอง 

 (6)  ยอดเงินรวมตัวเลข ตัวอักษรไมถูกตอง 

 (7)  กรณีมีการสํารองจายเงนิใหนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 

 (8)  ไมเสนออนุมัติเบิกจายตอผูมีอํานานอนุมัติกอนสงเบิกจาย 

 (9)  ผูอนุมัติไมมีอํานาจอนุมัติเบิกจายแตลงนามอนุมัติเบิกจาย 

         (10)   นักศึกษาชวยปฏิบัติงานไมลงนามรับรองการปฏิบัติงาน 

 

5.1.6.10 ปญหาการเบิกจายเงินคาลงทะเบียน 

            จากการตรวจสอบเอกสารพบวา  ขอผิดพลาดในการสงเอกสารคืนแกไข คิดเปน 0.56% ของ

เอกสารทั้งหมดที่สงคืนแกไข มีรายการดังตอไปนี้ 

 (1)  ไมขออนุมัติหลักการคาลงทะเบียน 

 (2)  ขออนุมัติหลักการคาลงทะเบียนไมเพียงพอตอการเบิกจาย 

 (3)  ยอดเงินรวมตัวเลข ตัวอักษรเบิกจายไมถูกตอง 

 (4)  ไมลงนามรับรองการจายเงิน 

 (5)  ไมเสนออนุมัติตอผูมีอํานาจอนุมัติกอนสงเบิกจาย 

 (6)  ผูอนุมัติเบิกจายไมมีอํานาจอนุมัติเบิกจายแตลงนามอนุมัติ 

 (7)  แนบเอกสารประกอบเบิกจายไมครบถวน 

 (8)  ใบเสร็จรับเงนิคาลงทะเบียนไมระบุชื่อผูเขารวมอบรมหรือผูลงทะเบียน 

 (9)  รายละเอียดบันทึกขอความเบิกจายไมถูกตอง 
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5.2 ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา  จากการวิเคราะหปญหาการเบิกจาย งบประมาณเงินรายได 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อทราบปญหาในการ

เบิกจาย โดยมีขอเสนอแนะ และเพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาการเบิกจาย ดําเนินการโดยจัดทําคูมือการ

เบิกจาย  ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  คูมือการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ คูมือคาใชจายในการฝกอบรม  

การจัดงาน  และนําแนวคิดในการจัดการความรู  มาปรับใชในการแกปญหา  โดยใชแนวทางพัฒนาและแกไข

ปญหา จากการจัดทําคูมือประกอบการเบิกจาย  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไดศึกษากอนดําเนินการเบิกจาย   และ

วิธีการจัดประชุมสัมนาโครงการสัมมนาเครือขายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ เพ่ือชี้แจง ระดม

ปญหาและแนวทางแก ไ ข ร วม กันระหว า งกองคลั ง  และหนวยงานภายใตสํ านั กงานอธิกา รบ ดี  

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน และใหเขาใจในวิธีการเบิกจายที่ถูกตอง  

การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในกลุมผูปฏิบัติงาน  ซึ่งทําใหผูเขารวมประชุมมีความรูความเขาใจมากยิ่งข้ึน  ตลอดจน

สรางกลุมเครือขายผานแอปพลิเคชั่น ไลน (LINE) หรือ (KKU WORK PLACE) ในลักษณะเปนกลุมสนทนา

เผยแพรเรื่องราวอันเก่ียวกับความรู  ความเขาใจ  กฎระเบียบ  แนวปฏิบัติ การเบิกจายเงิน ใหถูกตอง ของ

ผูปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการปฏิบัติงาน  มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกร 

อันนําไปสูการเบิกจายเงินที่ถูกตองเปนมาตรฐานเดยีวกัน 

 5.2.1  ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาการเบิกจายเงิน งบประมาณเงินรายได พ.ศ.2561 

หนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 ผลจากการวิเคราะหปญหาเอกสารการเบิกจาย การรับรูขอมูล ติดตามและการประเมินผลการเบิก

จายเงินประเด็นขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่กลาวมาขางตน พบวา เอกสารการเบิกจายเงินตองสงคืนแกไข 

หนวยงาน ของมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสาเหตุทําใหเกิดการเบิกจายเงินลาชา และเกิดขอผิดพลาด การเบิก

จายเงินจึงถือเปนหัวใจสําคัญในของหนวยงานที่ทุกคนสามารถชวยกันไดและชวยกันแกไขใหเกิดขอผิดพลาดนอย

ที่สุด  และจะตองดูแลระบบการเบิกจายเงิน ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ีการเงินที่เก่ียวของใหเปน

มาตรฐานแนวเดียวกัน  

 ดังน้ัน ความรูดานการเบิกจาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ รวมท้ังแบบฟอรม เอกสารที่เก่ียวของกับการเบิก

จายเงิน  และทะเบียนคุมตางๆ เจาหนาท่ีตองรูและเขาใจในกระบวนการเบิกจาย จึงไดขอเสนอแนะแกไขการ

เบิกจายเงิน  เพ่ือเปนกรอบใหถือปฏิบัติจากผลงานที่เสนอ มีขอเสนอและวิธีดําเนินการดังน้ี 

 

1. การแกปญหาการเบิกจายเงิน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

        ปญหาในการเบิกจายเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ผูวิเคราะหจึงมีขอเสนอแนะแนว

ทางการแกไขปญหา ดังน้ี 

     (1) กําหนดใหจัดทาํคูมือเก่ียวกับการเดินทางไปราชการ 

                จากความสําคัญของปญหาดังกลาวกําหนดใหจัดทําคูมือเก่ียวกับการเดินทางไปราชการ

ในราชอาณาจักร ซึ่งคูมือจะเนนและรวบรวมระเบียบ กฏหมาย ขอบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใช
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เปนประจําในการเบิกจายเงิน ใหมีความเขาใจงายเนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังมีการกําหนดรายละเอียด

และอัตราที่แตกตางกัน ประกอบกับระเบียบมีการเปลี่ยนแปลงบอย ทําใหผูปฏิบัติงานดานการเงิน ดานการ

เบิกจาย หรือบุคคลที่สนใจสามารถศึกษาและทําความเขาใจในคูมือไดงายขึ้น 

  (2)  ควรจัดทําคูมือตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย (Check list) เพ่ือใหการตรวจสอบเอกสาร

การเบิกจายเงิน มีความเปนระเบียบท่ีชัดเจนมากขึ้น จึงกําหนดรูปแบบการแนบเอกสารเพื่อลดขอผิดพลาดใน

การจัดทําเอกสาร และเปนแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สามารถตอบสนองและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

และลดปญหาอุปสรรค ในการเบิกจายเงินลาชา ทําใหสามารถประกันเวลาการเบิกจายเงินได 

  (3)  การจัดตั้งกลุมเครือขายผูปฏิบัติดานการเบิกจายในแอปพลิเคชัน ไลน (LINE) เพ่ือใชเปน

กลุมในการสนทนาถาม ตอบปญหาหรือขอสงสัย และเผยแพรเอกสารที่เก่ียวของระเบียบประกาศใหม ในเว็บ

ไซด และแจกคูมือการเบิกจายเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร  ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเบิก

จายเงินใหทราบทุกคน 

  (4)  ควรจัดตั้งแฟมระเบียบ ประกาศตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการเบิกจายและจัดเรียงแยกประเภท 

แฟมระเบียบ ประกาศตางๆที่เก่ียวของกับการเบิกจาย คาใชจายในการเดินทางไปราชการเพ่ือใหผูปฏิบัติงาน

ดานการเบิกจายเงิน ไดคนหางาย สะดวก 

  (5)  การทํา KM TEAM หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน กําหนดใหมีการประชุม 

การเลาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเปนประจําอยางตอเนื่อง เพ่ือรับทราบปญหา 

แนวทางการแกไข และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งระดมความคิดเห็น และมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

  (6)  ควรมีการแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีผูติดตามขาวสาร ระเบียบ ประกาศท่ีเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 

  (7)  จัดใหมีการปรับปรุงพัฒนเครื่องมือตางๆ เพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

   (7.1) การใชโปรแกรมคํานวนการเดินทางไปราชการเพื่อความถูกตอง แมนยํา จากการ

ที่เคยปฏิบัติใชวิธี MANUAL 

   (7.2) การใชโปรแกรมคํานวนระยะทางของกรมทางหลวง เพ่ือความถูกตอง แมนยํา 

  (8)  กองคลงั ควรแตงตั้งท่ีปรึกษา ผูชํานาญการในการจัดบริการใหคําแนะนาํ หรือบริการเปนที่

ปรึกษาหารือ สําหรับหนวยงานหรือบุคคลท่ีตองการสอบถามและตอบขอซักถามปญหาการเบิกจายเพื่อจะได

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

  (9)  จัดทําแบบฟอรมตัวอยางเอกสารแสดงวิธีการเขียนใหถูกตอง เพ่ือใหผูเบิกไดศึกษาอยาง

ถูกตองครบถวนสมบูรณ 



94 
 

  (10)  การจัดการอบรม/สัมมนาเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

เห็นควรจัดอบรมบุคลากร เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน เพ่ือใหไดมีความรู ระเบียบการเดินทางไปราชการ

และเอกสารประกอบการเบิกจายเงินท่ีถูกตอง เพ่ือลดปญหาการเบิกจายเงนิและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

  (11)  ควรแตงตั้งขาราชการ พนักงาน ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงเจาหนาที่การเงิน ใหมีหนาท่ี ขอบ

แขตความรับผิดชอบ ดานการเบิกจายเงินใหมีความชัดเจนในอํานาจหนาที่ตามกฏหมายและระเบียบขอบังคบั 

  (12)  การคัดเลือกบุคลากรผูมีหนาที่ปฏิบัติงานดานการเงิน ควรคัดบุคลากรที่มีคุณภาพและมี

คุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงในการปฏิบัติงานดานดังกลาว 

  (13)  กําหนดใหมีผังกระบวนงานดานการเบิกจายท่ีชัดเจน เพื่อลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

 2.  การแกปญหาการเบิกจายคาจัดซื้อวัสดุ 

  ปญหาการเบิกจายจัดซื้อวัสดุ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เน่ืองจากกระทรวงการคลังมีการ

ออกระเบียบใหม ซึ่งผูปฏิบัติงานดานการเงิน ดานการเบิกจาย ยังขาดความเขาใจที่ถองแท ผูวิเคราะหจึงมี

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้ 

  (1)  กําหนดใหมีวิธีการ ข้ันตอน การปฏิบัติงาน รวมท้ังจัด ทําคูมือตางๆที่เก่ียวของ เพื่อให

สอดคลองกับระเบียบ ขอบังคบัดานพัสดุ 

  (2)  กําหนดทําผังกระบวนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดหาพัสดุ รวมทั้งกระบวนการเบิกจาย

ใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงนิซึ่งกระบวนการจัดหาพัสดุดังกลาวมีหลายขั้นตอน เพ่ือใหเจาหนาที่พัสดุเขาใจงาย

และลดขอผิดพลาด 

  (3)  กําหนดใหมีการวางแผนลวงหนาในการจัดซื้อจัดหาพัสดุเพ่ือจะไดดําเนินการตามระเบียบ

อยางเครงครัด 

  (4)  กําหนดใหจัดทําคูมือ ระเบียบ กฏหมาย ที่เก่ียวของ แจงหนวยงานใหทราบทุกคนเพ่ือทํา

ความเขาใจและศึกษาระเบียบ เรยีนรูระเบียบดังกลาวไดอยางถูกตอง 

  (5)  กําหนดศึกษาปรับข้ันตอนที่ยุงยากซับซอน เพ่ือใหการเบิกจายเงินไดรวดเร็วข้ึนและ

สามารถจายเงินใหเจาหนี้ไดอยางถูกตอง 

  (6)  กําหนดจัดทําคูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย (Check list) เพื่อกําหนดรูปแบบ

เอกสารใหเปนระบบและมีความชัดเจนในการจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน 

  (7)  การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรแตงตั้งบุคลลที่มีความรูความสามารถในแตละ

เรื่องและมีความชํานาญในแตละดานที่มีการจัดซื้อจัดหาพัดสุ 
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  (8)  การจัดตั้งกลุมเครือขายผูปฏิบัติดานการเบิกจายในแอปพลิเคชัน ไลน (LINE) เพ่ือใชเปน

กลุมในการสนทนาถาม ตอบปญหาหรือขอสงสัย และเผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของระเบียบประกาศใหม ในเว็บ

ไซด และแจกคูมือการเบิกจายการจัดซื้อวัสดุ ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงนิใหทราบทุกคน 

  (9)  การจัดการอบรม/สัมมนาเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

เห็นควรจัดอบรมบุคลากร เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน เพ่ือใหไดมีความรู ระเบียบการเดินทางไปราชการ

และเอกสารประกอบการเบิกจายเงินท่ีถูกตอง เพื่อลดปญหาการเบิกจายเงนิและถือปฏิบัติไปในทศิทางเดยีวกัน 

  (10)  จัดทําแบบฟอรมตัวอยางเอกสารแสดงวิธีการเขียนใหถูกตอง เพ่ือใหผูเบิกไดศึกษาอยาง

ถูกตองครบถวนสมบูรณ 

  (11)  การทํา KM TEAM หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน กําหนดใหมีการประชุม 

การเลาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเปนประจําอยางตอเนื่อง เพ่ือรับทราบปญหา 

แนวทางการแกไข และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งระดมความคิดเห็น และมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

  (12)  กําหนดใหมีผังกระบวนงานดานการเบิกจายท่ีชัดเจน เพื่อลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

 3.  การแกปญหาการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน 

  ปญหาการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน   ผูทําการวิเคราะหจึงมีขอเสนอแนะ

แนวทางการแกไขปญหา ดังน้ี 

  (1)  กําหนดใหมีคูมือระเบียบการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน จากประสบการ

ตลอดจนจากการปฏิบัติงานจริงและเกิดความเขาใจและสามารถถายทอดองคความรูเปนคูมือสรุปยอระเบียบการ

เบิกจายคาใชจายดังกลาว สามารถนํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและจัดทําคูมือเผยแพร

ใหแกเจาหนาที่ผูปฎิบัติงานดานการเบิกจายเงิน 

 (2)  กําหนดจัดทําคูมือตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย (Check list) 

เพื่อใหการตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงิน มีความเปนระเบียบที่ชัดเจนมากขึ้น จึงกําหนดรูปแบบการแนบ

เอกสารเพื่อลดขอผิดพลาดในการจัดทําเอกสาร และเปนแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สามารถ

ตอบสนองและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและลดปญหาอุปสรรค ในการเบิกจายเงินลาชา ทําใหสามารถประกันเวลา

การเบิกจายเงินได คูมือเลมนี้จึงมีความสําคัญและเปนแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว  

  (3) การจัดตั้งกลุมเครือขายผูปฏิบัติดานการเบิกจายในแอปพลิเคชัน ไลน (LINE) เพ่ือใชเปน

กลุมในการสนทนาถาม ตอบปญหาหรือขอสงสัย และเผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของระเบียบประกาศใหม ในเว็บ

ไซด และแจกคูมือการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเบิก

จายเงินใหทราบทุกคน 
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  (4)  การจัดเรียงแฟมระเบียบ ประกาศตางๆที่เก่ียวของกับการเบิกจาย คาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการเพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงนิ ไดคนหางาย สะดวก 

  (5)  การทํา KM TEAM หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน กําหนดใหมีการประชุม 

การเลาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเปนประจําอยางตอเนื่อง เพ่ือรับทราบปญหา 

แนวทางการแกไข และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งระดมความคิดเห็น และมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

  (6)  ควรมีการแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีผูติดตามขาวสาร ระเบียบ ประกาศที่เก่ียวของอยาง

สม่ําเสมอ 

  (7)  จัดใหมีการปรับปรุงพัฒนเครื่องมือตางๆ เพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เชน 

                  (7.1) การใชโปรแกรมคํานวนการเดนิทางไปราชการเพ่ือความถูกตอง แมนยํา จากการ

ที่เคยปฏิบัติใชวิธี MANUAL 

                     (7.2)  การใชโปรแกรมคํานวนระยะทางของกรมทางหลวง เพ่ือความถูกตอง แมนยํา 

  (8)  กองคลัง ควรแตงตั้งท่ีปรึกษา ผูชํานาญการในการจัดบรกิารใหคาํแนะนาํ หรือบริการเปนที่

ปรึกษาหารือ สําหรับหนวยงานหรือบุคคลท่ีตองการสอบถามและตอบขอซักถามปญหาการเบิกจายเพื่อจะได

ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

  (9)  การจัดการอบรม/สัมมนาเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

เห็นควรจัดอบรมบุคลากร เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน เพ่ือใหไดมีความรู ระเบียบการเดินทางไปราชการ

และเอกสารประกอบการเบิกจายเงินท่ีถูกตอง เพ่ือลดปญหาการเบิกจายเงนิและถือปฏิบัติไปในทศิทางเดยีวกัน 

  (10)  ควรแตงตั้งขาราชการ พนักงาน ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงเจาหนาที่การเงิน ใหมีหนาท่ี ขอบ

แขตความรับผิดชอบ ดานการเบิกจายเงินใหมีความชัดเจนในอํานาจหนาที่ตามกฏหมายและระเบียบขอบังคับ 

 (11)  การคัดเลือกบุคลากรผูมีหนาท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน ควรคัดบุคลากรที่มีคุณภาพและมี

คุณสมบัติเหมาะสมกับตําแหนงในการปฏิบัติงานดานดังกลาว 

  (12)  กําหนดใหมีผังกระบวนงานดานการเบิกจายท่ีชัดเจน เพื่อลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

 4.  การแกปญหาการเบิกจายคาตอบแทนวิทยากร 

  ปญหาการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน   ผูทําการวิเคราะหจึงมีขอเสนอแนะ

แนวทางการแกไขปญหา ดังน้ี 

  (1)  กําหนดใหมีคูมือการเบิกจายคาวิทยการทั้งวิทยากรภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน และ

วิทยากรภายนอก เพ่ือใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และจัดทําคูมือเผยแพรใหแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน 
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  (2)  กําหนดจัดทําคูมือตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย (Check list) เพื่อกําหนดรูปแบบการ

แนบเอกสารใหเปนระบบและมีความชัดเจนในการจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจาย เพ่ือลดความผิดพลาดและ

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหไปในทิศทางเดียวกัน 

  (3)  ศึกษาประกาศ หลักเกณฑในการจายคาตอบแทนวิทยากรใหเขาใจเพ่ือลดปญหาการ

เบิกจายที่เกินอัตรา 

  (4)  ใหคําปรึกษาในการจัดทําโครงการที่มีการเชิญวิทยากรเพ่ือบรรยายหรือใหความรูใน

โครงการดังกลาว เพ่ือการทํางานเปนไปในลักษณะเดียวกันและลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

  (5)  การทํา KM TEAM หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน กําหนดใหมีการประชุม 

การเลาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเปนประจําอยางตอเนื่อง เพ่ือรับทราบปญหา 

แนวทางการแกไข และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งระดมความคิดเห็น และมีความเขาใจไปในทิศทาง

เดียวกัน 

  (6)  การจัดตั้งกลุมเครือขายผูปฏิบัติดานการเบิกจายในแอปพลิเคชัน ไลน (LINE) เพ่ือใชเปน

กลุมในการสนทนาถาม ตอบปญหาหรือขอสงสัย และเผยแพรเอกสารที่เกี่ยวของระเบียบประกาศใหม ในเว็บ

ไซด และแจกคูมือการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรมและการจัดงาน ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเบิก

จายเงินใหทราบทุกคน 

  (7)  การจัดการอบรม/สัมมนาเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

เห็นควรจัดอบรมบุคลากร เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน เพ่ือใหไดมีความรู ระเบียบการเดินทางไปราชการ

และเอกสารประกอบการเบิกจายเงินท่ีถูกตอง เพ่ือลดปญหาการเบิกจายเงนิและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

  (8)  เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสาร เชน แอปพลิเคชัน ไลน (LINE)  ในการแกไขปญหาหรือให

คําปรึกษากับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานดานการเบิกจาย เพ่ือความสะดวกในการสอบถามและชวยแกไขปญหา

ลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

  (9)  กําหนดใหมีผังกระบวนงานดานการเบิกจายที่ชัดเจน เพื่อลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

 5.  การแกปญหาการเบิกจายคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ 

  ปญหาการเบิกจายคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ผูทําการวิเคราะหจึงมีขอเสนอแนะแนว

ทางการแกไขปญหา ดังน้ี 

  ( 1 )   กํ าหนด ให มี คู มื อ ร ะ เ บี ยบก า ร เบิ ก จ า ย ค า เบี้ ย ป ระชุ มคณะกรรมกา ร ข อง

มหาวิทยาลัยขอนแกน คาใชจายดังกลาว มีปญหาเนื่องจากการแตงตั้งคณะกรรมการ มีหลายชุด ดังนั้นอัตราการ

เบิกจายจะไมเหมือนกัน ทําใหการตรวจสอบคอนขางลําบาก หากคณะ/หนวยงาน ไมแนบประกาศฯ คําสั่ง 

ประกอบการเบิกจายทุกครั้งท่ีสงเอกสารมาเบิกจาย ที่กองคลัง เพ่ือใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยาง

ถูกตอง และจัดทําคูมือเผยแพรใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน 
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  (2)  กําหนดจัดทําคูมือตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย (Check list) 

เพื่อกําหนดรูปแบบการแนบเอกสารใหเปนระบบและมีความชัดเจนในการจัดทําเอกสารเบิกจายเงิน ลดความ

ผิดพลาดและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหไปในทิศทางเดียวกันประกอบกับการเบิกจายคาใชจายยดังกลาว 

ระเบียบ ขั้นตอน มีความซับซอน และยุงยาก การแนบเอกสารใบสําคัญการเบิกจายเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลัง 

  (3)  การจัดเรียงแฟมระเบียบ ประกาศตางๆ ที่ เ ก่ียวของกับการเบิกจายเบี้ยประชุม

คณะกรรมการเพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน ไดคนหางาย สะดวก 

  (4)  ควรรวบรวมระเบียบ ประกาศ มติคณะกรรมการเงินรายได คณะกรรมการบริหารการคลัง

และพัสดุ ท่ีเก่ียวของ จัดเก็บไว ณ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

  (5)  กําหนดใหมีผังกระบวนงานดานการเบิกจายท่ีชัดเจน เพ่ือลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย

  (6)  ควรมีผูตรวจสอบเอกสารความถูกตองครบถวนของหนวยงานกอนสงเบิกจายเพื่อลดปญหา

การแนบเอกสารประกอบเบิกจายไมครบถวนหรือมีขอผิดพลาดที่ตองแกไขกอนสงเบิกจาย 

  (7) เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร เชน แอปพลิเคชัน ไลน (LINE) ในการแกไขปญหาหรือให

คําปรึกษากับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานดานการเบิกจาย เพ่ือความสะดวกในการสอบถามและชวยแกไขปญหา

ลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

 6.  การแกปญหาการเบิกจายเงินคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

     ปญหาการเบิกจายคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูทําการวิเคราะหจึงมีขอเสนอแนะแนว

ทางการแกไขปญหา ดังน้ี 

  (1)  กําหนดใหมีคูมือระเบียบการเบิกจายคาปฏิบัติงานนอกเวลราชการ เนื่องจากระเบียบ

กระทรวงการคลัง ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอัตราการเบิกจายซึ่งคงที่และแบบฟอรมเปนไปตาม

กรมบัญชีกลางกําหนดไว 

  (2)  กําหนดจัดทําคูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย (Check list) เพ่ือกําหนดรูปแบบการ

แนบเอกสารใหเปนระบบะและมีความชัดเจนในการจัดทําเอกสารการเบิกจายเงนิ 

  (3)  กําหนดใหมีการใชสูตรการคํานวณ เปนโปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณ เพ่ือความแมนยํา 

ถูกตอง รวดเร็ว และลดขอผิดพลาด 

  (4)  กําหนดใหมีผังกระบวนงานดานการเบิกจายที่ชัดเจน เพื่อลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

  (5)  ทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานตองไดรบัการอนุมัติกอนเริ่มปฏิบัติงานและ

ชวงเวลาในการปฏิบัติงานและเวลาหยุดพัก 

  (6)  ควรมีผูตรวจสอบเอกสารความถูกตองครบถวนของหนวยงานกอนสงเบิกจายเพื่อลดปญหา

การแนบเอกสารประกอบเบิกจายไมครบถวนหรือมีขอผิดพลาดท่ีตองแกไขกอนสงเบิกจาย 
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  (7)  การจัดการอบรม/สัมมนาเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

เห็นควรจัดอบรมบุคลากร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงิน เพ่ือใหไดมีความรู ระเบียบการเดินทางไป

ราชการและเอกสารประกอบการเบิกจายเงินท่ีถูกตอง เพ่ือลดปญหาการเบิกจายเงินและถือปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

  (8)  เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร เชน แอปพลิเคชัน ไลน (LINE) ในการแกไขปญหาหรือให

คําปรึกษากับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานดานการเบิกจาย เพื่อความสะดวกในการสอบถามและชวยแกไขปญหา

ลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

  7.  การแกปญหาการเบิกจายคาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม และคาอาหารและเคร่ืองดื่ม 

  ปญหาการเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอาหารและเคร่ืองดื่ม ผูทําการวิเคราะหจึงมี

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้ 

  (1)  กําหนดใหมีคูมือระเบียบการเบิกจายคาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม และอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งของกระทรวงการคลังและ มหาวิทยาลัยขอนแกนแยกประเภท เปนลักษณะการประชุมราชการ หรอืการจัด

โครงการ การเลี้ยงรับรอง หรอือ่ืนๆ 

  (2)  การทํา KM TEAM หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน กําหนดใหมีการประชุม 

การเลาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเปนประจําอยางตอเนื่อง เพ่ือรับทราบปญหา 

แนวทางการแกไข และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งระดมความคิดเห็น และมีความเขาใจไปในทิศทาง

เดียวกัน 

  (3) การจัดการอบรม/สัมมนาเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

เห็นควรจัดอบรมบุคลากร เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน เพ่ือใหไดมีความรู ระเบียบการเดินทางไปราชการ

และเอกสารประกอบการเบิกจายเงินท่ีถูกตอง เพ่ือลดปญหาการเบิกจายเงนิและถือปฏิบัติไปในทศิทางเดยีวกัน 

  (4)  ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายตองทําความศึกษาใหเขาใจความแตกตางระหวางการประชุม

ราชการ และการจัดโครงการซึ่งอัตราจะแตกตางกันเพ่ือลดความผิดพลาดในการเบิกจาย 

  (5)  กําหนดใหมีผังกระบวนงานดานการเบิกจายที่ชัดเจน เพื่อลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

  (6)  เพิ่มชองทางการติดตอส่ือสารในการแกไขปญหาหรือใหคําปรึกษากับเจาหนาที่หรือ

ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจาย เพื่อความสะดวกในการสอบถามและชวยแกไขปญหาลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

  (7)  ควรมีผูตรวจสอบเอกสารความถูกตองครบถวนของหนวยงานกอนสงเบิกจายเพื่อลดปญหา

การแนบเอกสารประกอบเบิกจายไมครบถวนหรือมีขอผิดพลาดท่ีตองแกไขกอนสงเบิกจาย 

  (8)  กําหนดจัดทําคูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย (Check list) เพ่ือกําหนดรูปแบบการ

แนบเอกสารใหเปนระบบะและมีความชัดเจนในการจัดทําเอกสารการเบิกจายเงนิ 
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  (9)  ใหคําปรึกษากับผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายในอัตราการเบิกจายการประชุมราชการและ

การจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองในอัตราการเบิกจายและลักษณะของการเบิกจายเพื่อ

ลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

 8.  การแกไขปญหาการเบิกจายคาโทรศัพท 

  ปญหาการเบิกจายโทรศัพท  ผูทําการวิเคราะหจึงมีขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา ดังน้ี 

  (1)  กําหนดใหมีคูมือการเบิกจายโทรศัพทของหนวยงานเพ่ือใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานและ

ใชสําหรับผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของไดศึกษาทําความเขาใจ หรือบุคลกรที่ไดรับมอบหมายสามารถดําเนินการจัดทํา

เอกสารประกอบกรเบิกจายไดอยางถูกตอง 

  (2)  กําหนดจัดทําคูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย (Check list) เพ่ือกําหนดรูปแบบการ

แนบเอกสารใหเปนระบบะและมีความชัดเจนในการจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน 

  (3) กําหนดใหมีผังกระบวนงานดานการเบิกจายที่ชัดเจน เพ่ือลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

  (4)  การทํา KM TEAM หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน กําหนดใหมีการประชุม 

การเลาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเปนประจําอยางตอเนื่อง เพ่ือรับทราบปญหา 

แนวทางการแกไข และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งระดมความคิดเห็น และมีความเขาใจไปในทิศทาง

เดียวกัน 

  (5)  ควรมีผูตรวจสอบเอกสารความถูกตองครบถวนของหนวยงานกอนสงเบิกจายเพื่อลดปญหา

การแนบเอกสารประกอบเบิกจายไมครบถวนหรือมีขอผิดพลาดท่ีตองแกไขกอนสงเบิกจาย 

  (6)  การจัดการอบรม/สัมมนาเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

เห็นควรจัดอบรมบุคลากร เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงิน เพ่ือใหไดมีความรู ระเบียบการเดินทางไป

ราชการและเอกสารประกอบการเบิกจายเงินท่ีถูกตอง เพ่ือลดปญหาการเบิกจายเงินและถือปฏิบัติไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

  (7)  เพิ่มชองทางการติดตอส่ือสารในการแกไขปญหาหรือใหคําปรึกษากับเจาหนาที่หรือ

ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจาย เพื่อความสะดวกในการสอบถามและชวยแกไขปญหาลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

 9.  การแกไขปญหาการเบิกจายคาตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน 

  ปญหาการเบิกจายตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงาน  ผูทําการวิเคราะหจึงมีขอเสนอแนะแนว

ทางการแกไขปญหา ดังน้ี 

  (1)  กําหนดใหมีคูมือระเบียบการเบิกจายตอบแทนนักศึกษาชวยปฏิบัติงานเพ่ือเปนคูมือใน

การปกิบัติงานที่เปนไปในแนวทางเดียวกันและใชสําหรับเจาหนาที่ ท่ีเกี่ยวของและสามารถจัดทําเอกสาร
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ประกอบการเบิกจายรวมถึงสามารถอธิภายใหนักศึกษาที่ปฏิบัติเขาใจถึงระเบียบและวิธีปฏิบัติลดขอผิดพลาด

ปละปญหาที่จะเกิดขึ้นได 

  (2)  กําหนดจัดทําคูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย (Check list) เพ่ือกําหนดรูปแบบการ

แนบเอกสารใหเปนระบบะและมีความชัดเจนในการจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน 

  (3) การจัดการอบรม/สัมมนาเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

เห็นควรจัดอบรมบุคลากร เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน เพ่ือใหไดมีความรู ระเบียบการเดินทางไปราชการ

และเอกสารประกอบการเบิกจายเงินท่ีถูกตอง เพ่ือลดปญหาการเบิกจายเงนิและถือปฏิบัติไปในทศิทางเดยีวกัน 

  (4)  กําหนดใหมีผังกระบวนงานดานการเบิกจายท่ีชัดเจน เพ่ือลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย

  (5)  การทํา KM TEAM หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน กําหนดใหมีการประชุม 

การเลาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเปนประจําอยางตอเนื่อง เพ่ือรับทราบปญหา 

แนวทางการแกไข และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งระดมความคิดเห็น และมีความเขาใจไปในทิศทาง

เดียวกัน 

  (6)  เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร เชน แอปพลิเคชัน ไลน (LINE) ในการแกไขปญหาหรือให

คําปรึกษากับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานดานการเบิกจาย เพ่ือความสะดวกในการสอบถามและชวยแกไขปญหา

ลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

  (7)  ควรมีผูตรวจสอบเอกสารความถูกตองครบถวนของหนวยงานกอนสงเบิกจายเพื่อลดปญหา

การแนบเอกสารประกอบเบิกจายไมครบถวนหรือมีขอผิดพลาดท่ีตองแกไขกอนสงเบิกจาย 

 10.  การแกไขปญหาการเบิกจายคาลงทะเบียน 

  ปญหาการเบิกจายลงทะเบียบ   ผูทําการวิเคราะหจึงมีขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา ดังนี้ 

  (1)  กําหนดใหมีคูมือระเบียบการเบิกจายลงทะเบียน เพื่อใชเปนคูมือในการจัดทําเอกสาร

ประกอบการเบิกจายหรือใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของไดศึกษา สามารถใหขอมูลที่ถูกตองตอผูบังคับบัญชาในเร่ืองของ

อัตราและหลักเกณฑในการจายเพ่ือลดขอผิดพลาดในการเบิกจายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  (2)  กําหนดจัดทําคูมือการตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย (Check list) เพ่ือกําหนดรูปแบบการ

แนบเอกสารใหเปนระบบะและมีความชัดเจนในการจัดทําเอกสารการเบิกจายเงิน 

  (3) การจัดการอบรม/สัมมนาเครือขายดานการเงิน การคลังและพัสดุ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ 

เห็นควรจัดอบรมบุคลากร เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงิน เพ่ือใหไดมีความรู ระเบียบการเดินทางไปราชการ

และเอกสารประกอบการเบิกจายเงินท่ีถูกตอง เพ่ือลดปญหาการเบิกจายเงนิและถือปฏิบัติไปในทศิทางเดยีวกัน 

  (4)  กําหนดใหมีผังกระบวนงานดานการเบิกจายที่ชัดเจน เพื่อลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 
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  (5)  การทํา KM TEAM หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงาน กําหนดใหมีการประชุม 

การเลาเรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู ตอผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเปนประจําอยางตอเนื่อง เพ่ือรับทราบปญหา 

แนวทางการแกไข และระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งระดมความคิดเห็น และมีความเขาใจไปในทิศทาง

เดียวกัน 

  (6)  เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสาร เชน แอปพลิเคชัน ไลน (LINE) ในการแกไขปญหาหรือให

คําปรึกษากับเจาหนาที่หรือผูปฏิบัติงานดานการเบิกจาย เพ่ือความสะดวกในการสอบถามและชวยแกไขปญหา

ลดขอผิดพลาดในการเบิกจาย 

  (7)  ควรมีผูตรวจสอบเอกสารความถูกตองครบถวนของหนวยงานกอนสงเบิกจายเพื่อลดปญหา

การแนบเอกสารประกอบเบิกจายไมครบถวนหรือมีขอผิดพลาดท่ีตองแกไขกอนสงเบิกจาย  

   

5.3  ขอเสนอแนะดานนโยบาย 

  (1) หนวยงาน  ควรสนับสนุนใหมีการประชุมปฏิบัติการ  การจัดการความรู   ดวยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  ใหแกบุคลากรในสังกัดเปนประจําทุกป 

  (2)  ควรกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม  และการฝกอบรม  เพื่อประเมินและพัฒนาความรูของ

บุคลากรในองคกร 

  (3)  ควรเปดโอกาสใหนําองคความรูจากภายนอกเขามาใชในองคกรไดอยางเหมาะสม 

5.4  ขอเสนอแนะในการวิเคราะห  ครั้งตอไป 

  (1)  ควรสรุปบทเรียนจากการจัดการความรู  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในครั้งน้ี  วามี

ประโยชนใดบางท่ีเหมาะสม  ควรนําไปใชประโยชนและเกิดผลสําเร็จ  โดยเฉพาะกับการแกปญหาในเรื่องการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงนิ 

  (2)  ควรนําวิธีการจัดการความรูนี้ไปใชในการแกปญหาในสวนอ่ืน  โดยการประยุกต  หรือ

ปรบัเปลี่ยนความรูมาสูการปฏิบัติท่ีกอใหเกิดประโยชน  เปนกระบวนการที่ควรทําอยางตอเนื่อง  เปนเคร่ืองมือที่

ชวยพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3)  ควรดึงเอาความรูและความสามารถที่อยูในตัวแตละบุคคลที่เรียกวาความรูสึกฝงลึกเปนความรูที่ไดจากการ

ปฏิบัติงาน  และสั่งสมประสบการณมานานออกมาใช  จะเปนสิ่งท่ีจะชวยใหองคกรสามารถพัฒนาบุคลากรใน

หนวยงานดวย 
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มหาวิทยาลัยขอนแกน (2561). ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบบัที่ 1491/2561) เร่ือง อัตราคาใชจาย
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 โครงการฝกอบรม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ภาคผนวก  

แบบฟอรมบันทึกการตรวจหลักฐานและ 

ตัวอยางเอกสารประกอบการเบิกจายที่สงคืนแกไข 
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1.  แบบฟอรมบันทึกการตรวจหลักฐาน 
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2.  ตัวอยางเอกสารการประกอบการเบิกจายท่ีสงคืนแกไข  

คาเดินทางไปราชการท่ีระบุรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวน 

 

รายงานการเดินทาง แบบ 8708 สวนท่ี 2 ไมระบุ

ยอดรวมตัวเลขของคาเชาที่พักและคาพาหนะ 
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คาเดินทางไปราชการท่ีระบุรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวน 

 

รายงานการเดินทาง แบบ 8708 สวนที่ 2 ระบุยอดรวมตัวเลขตัวอักษร

เบิกจายไมถูกตองเน่ืองจากการคํานวณผิดพลาด 
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คาเดินทางไปราชการที่ระบุรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวน 

 

 

 

บก. 111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ไมระบุหมายเหตุการใชพาหนะรับจาง  

ตามพระราชกฤษฎีกา คาเดินทางไปราชการ (ฉบบัที่9) พ.ศ. 2560 
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คาเดินทางไปราชการที่ระบุรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวน 

 

 

คาที่พัก ใชใบแจงหนี้ประกอบเบิกจายคาท่ีพักแตเปนกรณี

ที่ยืมเงินทดรองจายตองใชใบเสร็จรับเงินประกอบการ

เบิกจายพรองลงนามรับรองการจายเงิน 
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คาเดินทางไปราชการที่ระบุรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวน 

     

                          บก.111 

 

 

บก. 111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ระบุรายละเอียดการใชพาหนะรับจาง  

ไมถูกตองตรงกับหลักฐานการเบิกจายคาตั๋วเครื่องบิน 
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คาเดินทางไปราชการที่ระบุรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวน 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง คาตั๋วเคร่ืองบิน ไมตรงกับบก.111 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

เน่ืองจากการเดินทางจริง เดินทางจากสนามบินขอนแกน ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ไป กลับ 

แตใน รายละเอียดการเดินทางระบุเปนสนามบินดอนเมือง 
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คาเดินทางไปราชการที่ระบุรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวน 

 

 

 

กรณีใชเบิกจายจากเงินของหนวยงานหรือเงินฝายที่หนวยงานสังกัด ไมเสนอผูมีอํานาจ

อนุมัติเบิกจายกอนสงเบิกจายกองคลัง 
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คาจางนักศึกษาชวยปฏิบัติงานท่ีระบุรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวน 

 

 

 

บันทึกเบิกจายคาจางนักศึกษาชวยปฏิบตัิงานยอดรวม

ตัวเลขตัวอักษรไมถูกตองกับรายละเอียดการเบิกจาย 



115 
 

คาจางนักศึกษาชวยปฏิบัติงานท่ีระบุรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวน 
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คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการท่ีระบุรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวน 
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คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการท่ีระบุรายละเอียดการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวน 

 

 

 

 

 

บันทึกเบกิจายคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการ ไมแนบหนังสือเชิญประชุม    

ไมแนบวาระการประชุม และคําสั่งไมตรงกับรายช่ือผูเบิกคาเบ้ียประชุม 
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ประวัติผูเขียน 
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วัน เดือน ปเกิด    13 กันยายน 2529 

อายุ    34 ป 

สถานท่ีเกดิ   จังหวัดมหาสารคาม 

ที่อยูปจจุบัน   345/332 หมู 2 หมูบานสายฝน 1  ซอย 2 ถนนมิตรภาพ ตําบลศิลา  

    อําเภอเมืองขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 40000 

ตําแหนงในปจจุบัน   นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน   งานงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

    หมายเลขโทรศัพท 043-202-184 อีเมล suphko@kku.ac.th 

ประวัติการศกึษา   

ปริญญาตรี   บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) คณะวิทยาการจัดการ   

    มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (สาขาการบัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษา มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (สาขาการบัญช)ี วิทยาลัยอาชีวศกึษา มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

มัธยมศึกษาปที่ 3   โรงเรียนบานหินลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม






