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มณัฑนา  จินตกานนท์ 1 

บทคดัย่อ 

  การเบิกจ่ายเงินกรณีค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชัว่คราวภายในประเทศ ของหน่วยงาน 

ในสังกดัส่วนกลาง กรมปศุสัตว ์ เป็นหน่ึงในภารกิจของกองคลงั คือดาํเนินการตรวจสอบรายงานการเดินทาง

ไปราชการเพื่อขออนุมติัเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดงักล่าวให้ถูกตอ้งตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูเ้บิก

เงินตอ้งจดัทาํรายงานการเดินทางไปราชการขอเบิกเงินค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในการเดินทาง ผูเ้บิกเงินตอ้งมีความรู้

ในเขียนเบิกค่าใชจ่้าย ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  ทราบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน  แต่ผูเ้บิกบางรายยงัขาดความรู้

ความเข้าใจในกฎระเบียบ ขาดทักษะในการเขียนเบิกทาํให้ส่งใบสําคัญเบิกจ่ายล่าช้า เกิดผลกระทบต่อผู ้

ตรวจสอบใบสําคญัไดรั้บใบสําคญัไม่สมํ่าเสมอ หากพบขอ้ผิดพลาดตอ้งทกัทว้งและอธิบายแนะนาํแกไ้ข เป็น

การเพิ่มปริมาณงาน ทาํใหเ้กิดผลเสียต่อผูเ้บิกไดรั้บเงินชา้ และกระทบต่อคุณภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 

 การพฒันาระบบงานการเขียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  พฒันาข้ึน

เพื่อช่วยให้ผูเ้ดินทางไปราชการสามารถเขียนเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการไดถู้กตอ้ง ลดภาระงานให้

ผูเ้ขียนในการบันทึกข้อมูลพื้นฐาน  หรือข้อมูลท่ีเหมือนกัน เป็นการประหยดัเวลาในการคาํนวณเงิน เวลา 

ระยะทาง ค่าเฉล่ียของนํ้ ามัน ลดข้อผิดพลาดในการเขียนรายงานการเดินทางให้กับผูเ้ขียนเบิกและผูต้รวจ

ใบสําคญั  พร้อมกบัจดัทาํคู่มือการใชโ้ปรแกรมให้ผูเ้ขียนรายงานการเดินทางไดศึ้กษาดว้ยตนเอง และคาํนึงถึง

ขอ้จาํกดัต่าง ๆของผูเ้บิกเงิน และเจา้หน้าท่ีผูต้รวจสอบใบสําคญั   สามารถเขียนเบิกจากโปรแกรมท่ีใช้งานใน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีติดตั้ง Microsoft Access 2007 ข้ึนไป  จดัทาํโปรแกรม เป็น 2 ประเภท  คือผูเ้บิกค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการชั่วคราวภายในประเทศทัว่ไป และผูเ้บิกสําหรับ สํานักพฒันาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์ ( งานตรวจโรงงาน กรณีเขียนเบิกไปราชการสถานท่ีซํ้ า ๆ  รอบการเบิก 1 ฉบบัต่อ

เดือน ) 

  ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ การพฒันาระบบงานการเขียนค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการจะ

ช่วยใหก้ารเขียนเบิกเงินสะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหาขอ้ผดิพลาดจากการจดัทาํรายงานการเดินทางได ้ ส่งผลใหก้าร

เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดผูเ้บิกไดรั้บเงินเร็วข้ึน  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบทกัทว้งและ

แนะนาํการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดลดลง  ช่วยใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้บิกและผูต้รวจสอบดีข้ึน  เป็นประโยชน์ต่อ

ผูเ้ขียนเบิก และผูต้รวจสอบใบสาํคญั 
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บทที ่1 

บทนํา 

หลกัการและเหตุผล 

 กองคลงั กรมปศุสัตว ์ มีภารกิจหลกั ในการดาํเนินการดา้นการเงิน การคลงัของกรมปศุสัตวท์ั้ง

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค   ในการบริหารจดัการควบคุมงบประมาณรายจ่าย และการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด  ซ่ึงไดก้าํหนดให้เป็นส่วนหน่ึงในการ

ประเมินผลการปฏิบติัราชการของหน่วยงาน    การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจึงมีความสาํคญัในการ

ดาํเนินงานของหน่วยงาน   

การเบิกจ่ายเงินกรณีค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชัว่คราวภายในประเทศของหน่วยงานใน

สังกดัส่วนกลางกรมปศุสตัว ์ เป็นหน่ึงในภารกิจของกองคลงั กรมปศุสัตว ์ ท่ีจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบ 

ใบสําคญัคู่จ่าย คือ รายงานการเดินทางเพื่อขอเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว

ภายในประเทศและเอกสารประกอบ เพือ่ขออนุมติัเบิกจ่ายเงินใหผู้ท่ี้เดินทางไปราชการดงักล่าวใหถู้กตอ้ง

ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  เงิน

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชัว่คราวภายในประเทศ  ผูเ้บิกตอ้งการความรวดเร็วในการเบิกจ่ายเงิน 

เพื่อสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินการตามภารกิจของหน่วยงานสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และเกิดความคล่องตวั แต่

ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในกฎระเบียบ ทกัษะในการเขียนเบิก การคาํนวณเวลาการเดินทาง ทาํให้เกิด

ขอ้ผดิพลาดในการเขียนใบสาํคญัรายงานการเดินทาง และไม่มีเวลาเขียนเบิก ทาํใหส่้งใบสาํคญัมาเบิกจ่าย

ล่าชา้ เกิดผลกระทบต่อผูต้รวจสอบใบสําคญัมีปริมาณใบสาํคญัไม่สมํ่าเสมอ  งานกระจุกตวัในระยะเวลา

กระชั้นชิด ทาํใหเ้กิดผลเสียต่อคุณภาพการปฏิบติังาน  

              ดงันั้นเพื่อช่วยให้ผูเ้ดินทางไปราชการสามารถเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ชัว่คราวในประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประหยดัเวลาในการคาํนวณเงิน เวลา ระยะทาง ค่าเฉล่ียการใชน้ํ้ามนั

รถยนต ์แกปั้ญหาขอ้ผดิพลาดในการเขียนรายงานการเดินทางใหก้บัผูเ้ขียนเบิก และผูต้รวจสอบใบสําคญั

จึงเกิดข้ึนจากการนาํเทคโนโลยรีะบบงานคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการพฒันางานเขียนใบสาํคญัดงักล่าวให้

ความถูกตอ้ง รวดเร็ว ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายไทยแลนด ์4.0 

      

 

 

 



2 

 

 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อช่วยผูเ้บิกเขียนเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชัว่คราวภายในประเทศ 

2. เพื่อลดปัญหาขอ้ผดิพลาด เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการเขียนเบิกแก่ผูเ้บิก 

3. เพื่อช่วยในการคาํนวณค่าใชจ่้ายในการเบิกจ่ายใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบใบสาํคญั 

4. เพื่อลดปริมาณงานและเวลา แก่เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบใบสาํคญั 

ขอบเขต 

             การพฒันาระบบงานการเขียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ ของกรมปศุ

สัตว ์เกิดจากความตอ้งการพฒันาระบบงานโดยใชเ้ทคโนโลยีมาช่วยในการพฒันางานเขียนค่าใชจ่้ายใน

การเดินทางชัว่คราวภายในประเทศ  ลดปัญหาการจดัทาํใบสําคญัล่าชา้  เขียนใบสําคญัค่าใช้จ่ายในการ

เดินทางไปราชการชั่วคราวภายในประเทศผิดพลาด   ให้สอดคล้องกบันโยบาย ไทยแลนด์ 4.0   โดย

นาํมาใชก้บัหน่วยงานในสังกดัส่วนกลาง ท่ีเบิกจ่ายกบักองคลงั กรมปศุสัตว ์

วธีิการหรือข้ันตอนการศึกษา 

1. ศึกษา  รวบรวม วเิคราะห์  ปัญหา  จากการทาํงานเดิม ขอ้เทจ็จริงท่ีไดจ้ากการทาํงาน นาํมา 

ศึกษา 

  2. ศึกษาระเบียบ หลกัเกณฑ์ หนงัสือเวยีน หนงัสือตอบขอ้หารือต่าง ๆ ของกระทรวงการคลงัท่ี

เก่ียวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ   ระเบียบว่าดว้ยการฝึกอบรม และการ

เบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมตามมติคณะรัฐมนตรี 

  3. การรวบรวมขอ้มูลความตอ้งการ ขอ้กาํหนด ลกัษณะงาน มากาํหนดรูปแบบ นาํมาพฒันา

ระบบงานโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Access  มาใชพ้ฒันางานเขียน เป็นการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ช่วยในการปฏิบัติงาน การออกแบบฟอร์ม การออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้างการเบิกเงิน และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 

2550 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม กาํหนดคาํนวณเงิน วนัเวลาการเดินทาง อตัราค่าโดยสาร ค่านํ้ ามนั ระยะทาง 

ค่าเฉล่ียนํ้ามนัต่อระยะทาง ใหถู้กตอ้งตามท่ีระเบียบกาํหนด   

  4. การออกแบบระบบ และพฒันาระบบ 

  5. การทดสอบโปรแกรมศึกษาทดลองปฏิบติั  กบัหน่วยงานนาํร่อง 

  6. การส่งเสริม และประเมินผลระบบ ปรับปรุงใหส้อดคลอ้ง และเกิดความสะดวก รวดเร็ว ง่าย 

และถูกตอ้งตามท่ีระเบียบกาํหนด   
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผูเ้บิกสามารถเขียนเบิกเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการไดง่้ายข้ึน สะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง 

โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการปฏิบติังาน 

2. ลดขอ้ผดิพลาดในการเขียนรายงานการเดินทางไปราชการชัว่คราว ภายในประเทศ  

3. ลดภาระงานและจาํนวนการทกัทว้ง ของเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบใบสาํคญั และเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน 

ดา้นการเบิกจ่าย   

 4.   ทาํใหก้ารเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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บทที ่2 

กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้อง 

 

  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

   หมายถึง   ค่าใช้จ่ายท่ีทางราชการจ่ายให้แก่ผูเ้ดินทางไปปฏิบติังานนอกทอ้งท่ี ท่ีปฏิบติังานตามปกติ 

และเกิดค่าใชจ่้ายระหวา่งการเดินทางเพื่อมิใหผู้เ้ดินทางเดือดร้อน ค่าใชจ่้ายท่ีทางราชการจ่ายใหจ้ะเป็นรายจ่ายท่ี

จาํเป็น ซ่ึงเกิดข้ึนในการเดินทาง เงินท่ีทางราชการจ่ายให้น้ี มิใช่ค่าตอบแทนในการทาํงาน แต่เป็นค่าใชจ่้ายเพื่อให้

เดินทางไปปฏิบติังาน     

การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 

       หมายถึง   การไปปฏิบติัราชการชัว่คราวนอกท่ีตั้งสาํนกังานซ่ึงปฏิบติัราชการปกติตามคาํสั่งผูบ้งัคบับญัชา 

หรือตามหนา้ท่ีท่ีปฏิบติัราชการโดยปกติ ไดแ้ก่ 

 1.การไปสอบคดัเลือก  หรือรับการคดัเลือกตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูบ้งัคบับญัชา                                                                                                                                         

 2.การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตาํแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน 

3.การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวา่งเวลาท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรของผูซ่ึ้งรับ ราชก ารประจาํในต่างประเทศ   

4.การเดินทางขา้มแดนชัว่คราว เพื่อไปปฏิบติัราชการในดินแดนต่างประเทศตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ 

ผู้มสิีทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการช่ัวคราวภายในประเทศ  ได้แก่ 

 1.ขา้ราชการ 

 2.ลูกจา้งประจาํ ท่ีไดรั้บค่าจา้งจากเงินงบประมาณรายจ่าย  เวน้แต่ลูกจา้งชัว่คราวต่างประเทศ ท่ีมีสัญญาจา้ง 

 3.พนกังานราชการ 

 4.บุคคลซ่ึงเคยรับราชการมาก่อน (ใชต้าํแหน่งสุดทา้ยก่อนออก) 

ในการพฒันาระบบงานเขียนค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ จะใชเ้ขียนค่าใชจ่้ายเดินทาง

ไปราชการชัว่คราวภายในประเทศ ของกรมปศุสัตว ์เท่านั้น โดยใชห้ลกัเกณฑต์าม 

1. พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 

2. พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2548 

3. พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2553 

4. พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ (ฉบบัท่ี 9) พ.ศ. 2560 

5. ระเบียบกระทรวงคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ. 2550 
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6. ระเบียบกระทรวงคลงัวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 

  7. หนงัสือสั่งการกรมปศุสัตว ์เร่ือง การดาํเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองมาตรการประหยดัในการเบิก

ค่าใชจ่้าย (หนงัสือด่วนท่ีสุด ท่ี กษ 0603/8406 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2552) 

  8. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมติัให้เดินทางไปราชการและการจดัการประชุมของทาง

ราชการ พ.ศ. 2524  

  9. หนงัสือกระทรวงการคลงั ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0408.4/ว 165 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2559    เร่ือง หลกัเกณฑ์

และหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร และการเดินทางไปราชการ

ต่างประเทศ และวธีิปฏิบติักรณีผูเ้ดินทางทาํหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย 

  10. พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลงั

วา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

               ประเภทของค่าใชจ่้ายท่ีเบิกจากค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ    จาํแนกได ้  4  ประเภท   ประกอบดว้ย 

(1) ค่าเบ้ียเล้ียง                                                บาท/วนั/คน   

ประเภท เหมาจ่าย 

ทัว่ไป : ปฏิบติังาน ชาํนาญงาน อาวโุส  

วชิาการ : ปฏิบติัการ ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ 

อาํนวยการ : ระดบัตน้  ผูอ้าํนวยการกอง 

240 

ทัว่ไป :  ทกัษะพิเศษ 

วชิาการ : ผูเ้ช่ียวชาญ ทรงคุณวฒิุ   

อาํนวยการ : ระดบัสูง ผูอ้าํนวยการสาํนกั   

บริหาร : หวัหนา้ส่วนราชการ รองหวัหนา้ส่วนราชการ  

270 

การคาํนวณเวลา    เพ่ือใช้เบิกเงินค่าเบีย้เลีย้งเดินทาง 

- ออกจากบา้นพกั/สาํนกังานปกติ จนกลบัถึงบา้นพกั/สาํนกังานปกติ  

- พกัแรม 24 ชม. นบั 1 วนั เศษเกิน 12 ชม. นบัเป็น 1 วนั  

- ไม่พกัแรมเกิน 12 ชม. นบั 1 วนั เศษเกิน 1 ชม.นบัเป็นคร่ึงวนั  

- เดินทางล่วงหนา้เน่ืองจากลากิจ/พกัผอ่น เร่ิมนบัค่าเบ้ียเล้ียงไดต้ั้งแต่เร่ิมปฏิบติัราชการ  

- ไม่เดินทางกลบัหลงัจากปฏิบติัราชการเสร็จส้ิน ใหน้บัค่าเบ้ียเล้ียงไดถึ้งส้ินสุดเวลาปฏิบติัราชการ 
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(2) ค่าทีพ่กั      

            การเดินทางไปราชการและไม่สะดวกในการเดินทางกลบัระหวา่งสถานท่ีปฏิบติัราชการกบั 

สถานท่ีพกั   ใหเ้บิกไดค้่าเช่าท่ีพกัไดร้ะหวา่งไปราชการไดไ้ม่เกิน 120 วนั   นบัแต่วนัท่ีออกเดินทาง หาก 

เกินตอ้งไดรั้บอนุมติัจากปลดักระทรวงท่ีสังกดั  แบ่งไดเ้ป็น ๒ กรณี   คือ    

             1. ค่าท่ีพกั   แบบเหมาจ่าย   

 2. ค่าท่ีพกั  แบบจ่ายจริง 

• แบบเหมาจ่าย                                                                                       บาท/วนั/คน 

ประเภท เหมาจ่าย 

ทัว่ไป : ปฏิบติังาน ชาํนาญงาน อาวุโส  

วชิาการ : ปฏิบติัการ ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ  

อาํนวยการ : ระดบัตน้ ผูอ้าํนวยการกอง  

800 

ทัว่ไป : ทกัษะพิเศษ  

วชิาการ : ผูเ้ช่ียวชาญ ทรงคุณวฒิุ  

อาํนวยการ : ระดบัสูง ผูอ้าํนวยการสาํนกั  

บริหาร : หวัหนา้ส่วนราชการ รองหวัหนา้ส่วนราชการ 

1,200 

• แบบจ่ายจริง                                                                                                           บาท/วนั/คน  

ประเภท พกัเดียว พกัคู่ 

*ทัว่ไป : ปฏิบติังาน ชาํนาญงาน อาวุโส  

*วชิาการ : ปฏิบติัการ ชาํนาญการ ชาํนาญการพิเศษ  

*อาํนวยการ : ระดบัตน้ ผูอ้าํนวยการกอง  

850 1,500 

ทัว่ไป : ทกัษะพิเศษ  

วชิาการ : ผูเ้ช่ียวชาญ  

อาํนวยการ : ระดบัสูง ผูอ้าํนวยการสาํนกั  

บริหาร : รองหวัหนา้ส่วนราชการ   

อาํนวยการ : ทรงคุณวฒิุ  

1,200 2,200 

อาํนวยการ : ทรงคุณวฒิุ  

บริหาร : หวัหนา้ส่วนราชการ  

1,400  2,500 
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หมายเหตุ 

1. กรณีพกัคา้งในยานพาหนะ และกรณีทางราชการจดัท่ีพกัให ้ ไม่ใหเ้บิกค่าเช่าท่ีพกั 

2. ทอ้งท่ีท่ีมีค่าครองชีพสูง/เป็นแหล่งท่องเท่ียว ขอหวัหนา้ส่วนราชการอนุมติัเพิ่มไดไ้ม่เกิน 25% 

3. หากเดินทางเป็นหมู่คณะตอ้งเลือกค่าท่ีพกัเหมือนกนัทั้งคณะ 

4. * พกัคู่ / หอ้ง  ยกเวน้กรณีไม่ครบคู่/มีเหตุไม่อาจพกัรวมกบัผูอ่ื้น เบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินราคาพกัเดียว 

 (3) ค่าพาหนะ  

(3.1) ยานพาหนะประจําทาง  

ประเภท รถไฟ รถตู ้ รถทวัร์ 

ด่วนพิเศษ ชั้น 1 บน ปอ. ธรรมดา 

ทัว่ไป ปฏิบติังาน งดเบิก จ่ายจริง จ่ายจริง จ่ายจริง 

ชาํนาญงานข้ึนไป จ่ายจริง 

วชิาการ ปฏิบติัการ งดเบิก 

ชาํนาญการข้ึนไป จ่ายจริง 

อาํนวยการ 

บริหาร 

(3.2) ยานพาหนะรับจ้าง  

ประเภท ค่าแทก็ซ่ี เคร่ืองบิน ชดเชยพาหนะเหมาจ่าย 

ภายใน

จงัหวดั

เดียวกนั 

เขตติดต่อ/ 

ผา่นกทม 

(เท่ียวละ 

ไม่เกิน) 

เขตติดต่อ 

จงัหวดัอ่ืน 

(เท่ียวละไม่เกิน) 

รถยนต ์

กม. ละ 

รถ 

จกัรยานยนต ์

กม. ละ 

ทัว่ไป  -ชาํนาญงานข้ึนไป จ่ายจริง 600 500 ชั้นธรรมดา 

/จ่ายจริง 

4 2 

วชิาการ - ชาํนาญการข้ึนไป จ่ายจริง 600 500 ชั้นธรรมดา 

/จ่ายจริง 
4 2 

อาํนวยการ  – ระดบัตน้ 

                     -ระดบัสูง 

จ่ายจริง 600 500 ชั้นธรรมดา 

/จ่ายจริง 
4 2 

บริหาร       -ระดบัตน้ 

                     -ระดบัสูง 

จ่ายจริง 600 500 ชั้นธรรมดา 

/จ่ายจริง 
4 2 
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 หมายเหตุ 

                  ค่าชดเชยพาหนะเหมาจ่าย ตอ้งไดรั้บอนุมติัให้ใชย้านพาหนะส่วนตวั และคาํนวณระยะทางตาม   

                  เส้นทางกรมทางหลวงในเส้นทางท่ีสั้นและตรง  

(3.3)  การเช่าเหมายานพาหนะรับจ้าง   ดาํเนินการตามขั้นตอนระเบียบพสัดุเบิกไดต้ามท่ีจ่ายจริง 

(3.4)  ค่านํา้มนัเช้ือเพลงิยานพาหนะ 

            -  นํ้ามนัเช้ือเพลิงสาํหรับรถราชการเบิกไดต้ามท่ีจ่ายจริง (ไม่ตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนระเบียบพสัดุ) 

             - นํ้ามนัเช้ือเพลิงของยานพาหนะเช่าเหมาตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนระเบียบพสัดุ   เบิกไดต้ามท่ีจ่ายจริง 

 (4)  ค่าใช้จ่ายอ่ืนจําเป็นต้องจ่าย  

- ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นตอ้งจ่าย   เน่ืองในการเดินทางไปราชการ    หากไม่จ่ายอาจเดินทางไม่ถึงจุดหมาย   เช่น  

ค่าซ่อมแซมยานพาหนะท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง เช่น ซ่อมแซมกรณียางร่ัว  เพื่อให้รถยนตส์ามารถเดินทางได ้

ค่าธรรมเนียมผา่นทาง 

- เหตุสุดวสิัย ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของผูเ้ดินทาง  ถือเป็นค่าใชจ่้ายบริหารงานส่วนราชการ 
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บทที ่3 

การพฒันาระบบงานการเขยีนใบสําคญัค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ 

ของกรมปศุสัตว์ 

ขอบข่ายในการพฒันา  

จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ และการใชจ่้ายเงินงบประมาณ 

ภาครัฐ พร้อมทั้งกระทรวงการคลงัมีมาตรการเร่งรัดติดตามการใชจ่้ายงบประมาณ โดยกาํหนดเป้าหมาย

การเบิกจ่ายเงิน  กองคลงั  เป็นหน่วยเบิกจ่าย มีภารกิจในดา้นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนกลาง 

กรมปศุสัตว ์  ซ่ึงประกอบดว้ยกอง สํานกัต่าง ๆ  จาํนวนมากกวา่ 20 หน่วยงาน มีปริมาณใบสําคญัคู่จ่าย

ต่อปีเป็นจาํนวนมากท่ีจะตอ้งเบิกจ่ายให้เป็นตามเป้าหมายท่ีกาํหนด  และตอ้งหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พร้อมทั้ งมาตรการต่าง ๆ ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพื่อให้สามารถการเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  จึงได้จดัทาํโครงการสาน

สัมพนัธ์  เขา้เยี่ยมชมศึกษาดูงานของกอง สํานกัต่าง ๆ ดงักล่าว   จากการเขา้รับฟังปัญหาการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณของหน่วยงานท่ีกองคลงัรับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน พบวา่หน่วยงานต่าง ๆ มีปัญหาในดา้นการ

จดัทาํเอกสารเบิกจ่ายไม่ถูกตอ้ง ทาํให้เกิดความล่าช้า และบุคลากรมีการโยกยา้ย เกษียณอายุราชการ ทาํ

ให้ขาดความรู้ ความชาํนาญ ในการจดัทาํเอกสารเบิกจ่าย จึงมีความจาํเป็นตอ้งพฒันากระบวนการทาํงาน 

นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบติังานคลงั  เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการปฏิบติังานคลงั  

กระบวนงานการเบิกจ่ายเงิน เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีจะช่วยให้มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาลของรัฐบาลและมีความสําคญัในการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ จาํเป็นต้องพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ   ฉะนั้ นจึงได้พัฒนาระบบงานเขียนใบสําคัญ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายในประเทศ โดยใช้โปรแกรมการเขียนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

ภายในประเทศ ของกรมปศุสัตว ์ เป็นเคร่ืองมือช่วยดาํเนินการใหถู้กตอ้ง 

ขั้นตอนในการดําเนินการ 

(1)  ศึกษาวเิคราะห์ระบบการงานเขียนค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ  

 (2)  พฒันาระบบงานการเขียนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ โดยจดัทาํโปรแกรม

เขียนค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ ของกรมปศุสัตว ์ (ส่วนกลาง ท่ีเบิกจ่ายผา่นกองคลงั) 

 (3)  การทดสอบโปรแกรม ทดลองปฏิบติั กบัหน่วยงานนาํร่อง 

(4)  ส่งเสริม และประเมินผลระบบ  ปรับปรุงโปรแกรม 
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ขั้นตอนที ่1 

 การศึกษาวเิคราะห์ระบบงานการเขยีนค่าใช้จ่ายเดนิทางไปราชการภายในประเทศ  

ของกรมปศุสัตว์ 

จากการศึกษาและวเิคราะห์ระบบงานการเขียนค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ

ท่ีปฏิบติัอยูเ่ดิม ของผูเ้บิกเงินจากกอง สาํนกัต่าง ๆ  ในส่วนกลาง  

• โครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลางกรมปศุสัตว์ 

1. กองคลงั 

2. กองการเจา้หนา้ท่ี 

3. กองแผนงาน 

4. กองความร่วมมือดา้นการปศุสัตวร์ะหวา่งประเทศ 

5. กองสารวตัรและกกักนั  ( รวมด่านกกักนัสัตว ์ทั้ง 4 แห่งท่ีตั้งในกรุงเทพมหานคร ) 

6. กองงานพระราชดาํริและกิจกรรมพิเศษ 

7. ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

8. สาํนกังานเลขานุการกรม 

9. สาํนกักฎหมาย  

10. กลุ่มพฒันาวชิาการปศุสัตวฃ์ 

11. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

12. กลุ่มตรวจสอบภายใน 

13. กองควบคุมอาหารและยาสัตว ์

14. สถาบนัสุขภาพสัตวแ์ห่งชาติ 

15. สาํนกัพฒันาอาหารสัตว ์

16. สาํนกัควบคุม ป้องกนั และบาํบดัโรคสัตว ์

17. สาํนกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์

18. สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว ์

19. กองส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว ์

20. กองผลิตภณัฑป์ศุสัตว ์

21. กองสวสัดิภาพสตัวแ์ละสัตวแพทยบ์ริการ 

22. สาํนกัเทคโนโลยชีีวภณัฑส์ัตว ์

23. สาํนกัตรวจสอบคุณภาพสินคา้ปศุสัตว ์( เป็นหน่วยเบิกจ่าย เบิกจ่ายคลงัจงัหวดัปทุมธานี ) 

24. สาํนกัเทคโนโลยชีีวภาพการผลิตปศุสัตว ์( เป็นหน่วยเบิกจ่าย เบิกจ่ายคลงัจงัหวดัปทุมธานี ) 

25. สาํนกังานปศุสัตวพ์ื้นท่ีกรุงเทพ  ( เป็นหน่วยเบิกจ่าย เบิกจ่ายกรมบญัชีกลาง ) 
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ระบบงานการเขยีนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ ของกรมปศุสัตว์ 

ได้ศึกษาจากเจา้หน้าท่ีสอบใบสําคญั และจากทะเบียนใบสําคญัเบิกจ่าย  ได้สรุปปัญหาในการ

เขียนและการตรวจสอบดงัน้ี 

• ด้านบุคลากร  

(1) ผูเ้บิก  หรือผูเ้ขียน   ไม่เขา้ใจวธีิการเขียนรายงานการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป 

ราชการในแบบ 8708  ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2    การคาํนวณค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าพาหนะ ไม่ถูกตอ้ง   

      (2)  ผูเ้บิก หรือ ผูเ้ขียน  มีการเปล่ียนแปลงโยกยา้ย  ลาออก หรือ เกษียณอายรุาชการ เจา้หนา้ท่ี

ผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ ความเขา้ใจ ใน กฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูเ้บิกขาดความชาํนาญขาดความ

ชาํนาญในการเขียน ทาํให้เกิดขอ้ผิดพลาด   หรือกรณีให้ผูอ่ื้นเขียนเบิก  ตอ้งรอคอยทาํให้ส่งเบิกจ่ายได้

ล่าชา้  เน่ืองจากตอ้งรอคอยใหเ้จา้หนา้ท่ีผูเ้ขียนมีเวลาในการเขียนก่อน 

• ด้านคอมพวิเตอร์ทีใ่ช้ในการปฏบัิติงาน    

            การเขียนโดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ผา่น Excel มีขอ้ผิดพลาดจากการลืมลบ หรือลืมเปล่ียนแปลง

ข้อมูล เน่ืองนําFile เดิมมาใช้ทําซํ้ า  หรือผูเ้บิกขาดทักษะความชํานาญในเขียนหรือพิมพ์ ตอ้งรอให้

เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานพิมพแ์บบรายงานการเดินทางให้  หรือเจา้หนา้ท่ีออกปฏิบติังานภายนอกสํานกังาน 

ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สาํหรับทาํงานประจาํ  ตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สาํนกังานร่วมกนั  

• ด้านเอกสารประกอบทีใ่ช้เบิกจ่าย 

เอกสารประกอบท่ีใชเ้บิกจ่ายพบมีความผดิพลาดเอกสารไม่ถูกตอ้ง ผูเ้บิกหรือผูป้ฏิบติังานยงัขาด 

ความรู้ความชาํนาญดา้นเอกสารประกอบท่ีใช้เบิกจ่าย ประกอบกบัปัจจุบนัมีการใช้เทคโนโลยีในการ

จดัซ้ือบตัรโดยสารทาํให้มีการเปล่ียนแปลงด้านเอกสารบ่อยคร้ัง เช่น การซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 

สั่งซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ต หรือผา่นตวัแทนจาํหน่าย  ไม่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งเม่ือไดรั้บเอกสาร หรือ ขอ

อนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการไม่ถูกตอ้งครบถว้น ส่งผลทาํให้เกิดการทกัทว้ง  การจดัทาํเอกสาร การแกไ้ข

ใหถู้กตอ้ง  ทาํใหใ้ชเ้วลามากข้ึน 

  แบบฟอร์มท่ีใชป้ระกอบการเบิกจ่าย    ท่ีจะตอ้งจดัทาํโดยการเขียน หรือ พิมพ ์ โดยแบบรายงาน

การเดินทางไปราชการเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และเอกสารประกอบท่ีใช้ในการ

เบิกเงิน ให้เป็นไปตามท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด    โดยผูเ้บิกตอ้งเขียน หรือ พิมพบ์นัทึกในแบบฟอร์มมี

หลายจุด  ประกอบดว้ย 

1. ใบเบิกค่าใชจ่้ายการเดินทางไปราชการ แบบ 8708  ส่วนท่ี 1 ดา้นหนา้ และดา้นหลงั   

2. หลกัฐานการจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 ส่วนท่ี 2  

3. แบบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ( แบบ บก. 111 ) 

4. แบบรายละเอียดการใชร้ถยนตเ์ดินทางไปราชการ 
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สัญญาเงินยมืเลขท่ี ……..../……….. วนัท่ี ……… เดือน………………………พ.ศ…………                  ส่วนท่ี 1 

ช่ือผูย้มื ………………………………………………… จาํนวนเงิน …………..…….บาท                    แบบ 8708 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

       ท่ีทาํการ………( 1  ).……………………………. 

      วนัท่ี ……………......…( 2  )………………...…………... 

เร่ือง  ขออนุมติัเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

เรียน  ...............( 3 )............................................................... 

  ตามคาํสั่ง/บนัทึก ท่ี ……( 4  )…………………. ลงวนัท่ี…….........………......…...อนุมติัให้ 

ขา้พเจา้ ………( 5  )…………………………….…..  ตาํแหน่ง …...............…...........................………...…… 

สังกดั ………...(  6  )……………………………… พร้อมดว้ย ………(  7  )...……..………….…….…..…… 

………………………………………………………………………………………………………..…….… 

เดินทางไปปฏิบติัราชการ …( 8  )…………………………………………………………….…….…….….. 

………………………………………………………………………………...……….. โดยออกเดินทางจาก 

(    )  บา้นพกั  (    ) สาํนกังาน  (    ) ประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี ……( 9 )………………..…เวลา ….........…น. 

และกลบัถึง  (    )  บา้นพกั     (    )  สาํนกังาน     (    )  ประเทศไทย  ตั้งแต่วนัท่ี ………( 10 )………………. 

เวลา ……….........………… น.  รวมเวลาไปราชการคร้ังน้ี …….(11 )……….. วนั ...………….ชัว่โมง 

  ขา้พเจา้ขอเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการสาํหรับ (   ) ขา้พเจา้  (    )  คณะเดินทาง ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางประเภท ………( 12 ) ………………. จาํนวน …( 13 )…… วนั  รวม……( 14 ).....…….บาท 

ค่าเช่าท่ีพกัประเภท………..………( 15 ) ...……………. จาํนวน … (16)…… วนั  รวม……..( 17 ) ……….บาท 

ค่าพาหนะ…………………………( 18 )…………………………….…......……..   รวม….…( 19 )…..   …บาท     

ค่าใชจ่้ายอ่ืน…………………….…( 20 ) ……………………….……….………...   รวม…... ( 21 ) ………บาท     

                                                                         รวมทั้งส้ิน ……( 22 )…………......................……………….บาท 

จาํนวนเงิน (ตวัอกัษร) …………( 23 )…………………………...…………………………………………… 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริง และหลกัฐานการจ่ายท่ีส่งมาดว้ย 

จาํนวน……( 24 )…..…….. ฉบบั  รวมทั้งจาํนวนเงินท่ีขอเบิกถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 

ลงช่ือ ………………( 25 )…………………………… ผูข้อรับเงิน 

                 (..................................................) 

ตาํแหน่ง........................................................ 
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                                                                                                                          ส่วนท่ี 1                                                                                                   

                                                                                                                                      แบบ 8708                                                                  

                                                                                                                                      (ดา้นหลงั) 

คาํอธิบายการกรอกใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

0Bไดต้รวจสอบหลกัฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบ 

ถูกตอ้งแลว้ เห็นควรอนุมติัใหเ้บิกจ่ายได ้

(ลงช่ือ) ……………( 26 )……………………….. 

            (……………………………………….) 

ตาํแหน่ง…………........………………………. 

วนัท่ี ………………………………………….. 

 

 

                           อนุมติัใหจ่้ายได ้

 

(ลงช่ือ) ……………( 27 )..………………….. 

          (………………………………………..)  

ตาํแหน่ง……………...........…………………. 

วนัท่ี ………………………………………….. 

    

• 1Bไดรั้บเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  จาํนวน ………( 28 )……    …………. บาท 

(…………………………………………………………….) ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแลว้ 

 

(ลงช่ือ) ...................( 28 ).............……………ผูรั้บเงิน              (ลงช่ือ) ……….....( 29 )………...จ่ายเงิน 

            (…………..…………………….)                                     (……………………………….) 

ตาํแหน่ง………….........…………………………….                 ตาํแหน่ง……....………………………. 

วนัท่ี …………….........……………………………..                วนัท่ี ………..................……...……….. 

 

หมายเหตุ…………………………( 30 )………………………………………….......………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….  
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แบบ 8708    ส่วนท่ี 1  ดา้นหนา้และดา้นหลงั 

(1) ส่วนราชการ 

(2) วนัเดือนปี ท่ีจดัทาํใบเบิก  

(3) ผูอ้าํนวยการกองคลงั  

(4) คาํสั่ง หรือ บนัทึกอนุญาตใหไ้ปราชการ ลงวนัท่ี ท่ีไดรั้บอนุมติั  

(5) ช่ือ - สกุล ผูข้อเบิกเงิน / ตาํแหน่ง ของผูข้อเบิกเงิน 

(6)  ช่ือหน่วยงานท่ีสังกดั  

 (7) กรณีท่ีเดินทางเป็นหมู่คณะระบุช่ือผูเ้ดินทาง 

 (8) สถานท่ี ท่ีไปราชการ และเร่ืองท่ีไปราชการ 

 (9) วนั เดือน ปี   เวลา ท่ีออกเดินทาง 

 (10) วนั เดือน ปี   เวลา ท่ีกลบัถึง  

 (11) จาํนวนวนั และ  ชัว่โมง ท่ีไปราชการ 

 (12) ระบุ  ประเภท  และอตัราค่าเบ้ียเล้ียง    

 (13) จาํนวนวนั   ท่ีมีสิทธิไดค้่าเบ้ียเล้ียง 

 (14) จาํนวนเงิน  ท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าเบ้ียเล้ียง  

 (15) ระบุอตัราท่ีพกั  ท่ีไดรั้บ (ประเภท จ่ายจริง หรือ ประเภท เหมาจ่าย )  

 (16) จาํนวนวนั   ท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าท่ีพกั  

 (17) จาํนวนเงิน   ท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าท่ีพกั 

 (18) ประเภทค่าพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง  

 (19) จาํนวนเงินค่าพาหนะท่ีเบิก  

 (20) ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ท่ีเบิก (ระบุรายการ)  เช่น ค่าธรรมเนียมผา่นทาง  ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ 

 (21) จาํนวนเงิน  ท่ีเบิกค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  

 (22) จาํนวนเงินรวม  ท่ีขอเบิกทั้งส้ิน  

 (23) จาํนวนเงินรวมท่ีขอเบิกเป็นตวัอกัษร 

 (24) จาํนวนหลกัฐาน  ท่ีใชข้อเบิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็นตน้ 

 (25) ลงลายมือ  ช่ือผูข้อรับเงิน ( ผูเ้บิกเงิน )  /  ช่ือผูข้อรับเงินตวับรรจง   / ตาํแหน่งผูข้อรับเงิน /วนัท่ีขอเบิกเงิน 

 (26) ลงลายมือ  ช่ือผูต้รวจสอบ   /  ช่ือผูต้รวจสอบตวับรรจง /ตาํแหน่งผูต้รวจสอบ / วนัท่ีตรวจสอบ 

 (27) ลงลายมือ  ช่ือผูมี้อาํนาจอนุมติั  /  ช่ือผูอ้นุมติัตวับรรจง /ตาํแหน่งผูอ้นุมติั / วนัท่ีอนุมติั  

(28) จาํนวนเงินท่ีผูรั้บเงินไดรั้บเงินตามใบสาํคญั / ลงลายมือช่ือผูรั้บเงิน /ตาํแหน่งผูรั้บเงิน/ วนัท่ีรับเงิน 

 (29) จาํนวนเงินท่ีผูจ่้ายเงินไดจ่้ายเงินตามใบสาํคญั / ลงลายมือช่ือผูจ่้ายเงิน /ตาํแหน่งผูจ่้ายเงิน/ วนัท่ีจ่ายเงิน 

 (30) ใหร้ะบุคาํช้ีแจงเพิ่มเติมในส่วนท่ีสาระสาํคญัตามความจาํเป็น  
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หลกัฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ       

ช่ือส่วนราชการ ............( 1 )............................................  

 ประกอบใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางของ ...............(2 ).........................   ลงวนัท่ี  ...(3)..   เดือน  ................................... พ.ศ. …………             

 

ลาํดบัท่ี 

 

ช่ือ 

 

ตาํแหน่ง 

ค่าใชจ่้าย รวม ลายมือช่ือ 

ผูรั้บเงิน 

วนั เดือน ปี หมายเหตุ 

   ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั ค่าพาหนะ ค่าใชจ่้ายอ่ืน     

(4 )                    (5 )              (5 ) (6 ) (7) 

 

(8) (9) (10) (11) (12)  

  รวมเงิน  (13 )         

  

                         จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน (ตวัอกัษร)   (……(14)……………………………………..) (ลงช่ือ) ......................( 15 ).........................................ผูจ้่ายเงิน

                                                (......................................................... ) 

                      ตาํแหน่ง..............................................................
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 คาํอธิบายการกรอกใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

แบบ 8708    ส่วนท่ี 2   

(1) ส่วนราชการ 

(2) ช่ือผูข้อรับเงิน  

(3) วนั เดือน ปี   ท่ีขอเบิกเงิน  

(4) ลาํดบัท่ีขอเบิก  เช่น กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ  5  คน  แสดงรายการ 5 ลาํดบัท่ี 

(5) ช่ือ - สกุล ผูข้อเบิกเงิน / ตาํแหน่ง ของผูข้อเบิกเงินแต่ละลาํดบั   

(6)  ค่าเบ้ียเล้ียง  ของผูข้อรับเงิน ตามลาํดบั 

 (7) ค่าเช่าท่ีพกั   ของผูรั้บเงิน  แต่ละลาํดบั  (กรณีจ่ายจริง หรือเหมาจ่าย ตอ้งเบิกเหมือนกนัทั้งคณะ ) 

 (8) ค่าพาหนะ    ของผูรั้บเงิน  แต่ละลาํดบั  แสดงจาํนวนตามท่ีจ่ายจริงและไม่เกินสิทธิท่ีเบิกได ้

 (9)  ค่าใชจ่้ายอ่ืน เช่น  ค่าธรรมเนียมผา่นทาง  

 (10) จาํนวนเงินรวมของผูข้อรับเงินแต่ละลาํดบั 

 (11) ระบุวนัท่ีขอรับเงิน 

 (12) ระบุ  ประเภท  และอตัราค่าเบ้ียเล้ียง    

 (13) จาํนวนเงินรวม  ของแต่ละค่าใชจ่้าย  

 (14) จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน    ท่ีขอเบิก  

 (15) ลายมือช่ือผูจ่้ายเงิน /ช่ือผูจ่้ายเงิน  / ตาํแหน่งผูจ่้ายเงิน  
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แบบ บก.111 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ส่วนราชการ.............(1 )............................................... 

วนั เดือน ปี รายละเอยีดรายจ่าย จํานวนเงิน หมายเหตุ 

(2) (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รวมทั้งส้ิน (6)   

 

รวมทั้งส้ิน ( ตัวอกัษร).....................(7).................................................................................................... 

ข้าพเจ้า......................................(8)....................................ตําแหน่ง................(9)..................................... 

ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนีไ้ม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้าพเจ้าได้จ่ายไปในงาน

ราชการโดยแท้ 

 

             ลงช่ือ......(10 ).................................ผู้ขอรับเงิน 

            (.......................................) 

       วนัที ่......(11)..../............./…………. 
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คาํอธิบายการกรอก  แบบ บก.111  

แบบ บก. 111 

(1) ส่วนราชการ 

(2) วนัเดือนปี ท่ีจดัทาํใบเบิก  

(3) รายการค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้าย ตามรายการท่ีกาํหนดใหเ้บิกจ่ายได ้

      และไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินทุกรายการท่ีจ่าย  

(4) ระบุจาํนวนเงิน  

(5) ระบุเหตุผลความจาํเป็น  เช่น นัง่รถรับจา้ง เน่ืองจากมีสัมภาระ 

(6)  ผลรวมจาํนวนเงินท่ีจ่ายไปทุกรายการ 

(7) จาํนวนเงินรวมเป็นตวัอกัษร 

(8)  ช่ือผูข้อรับเงิน/ท่ีจ่ายเงิน 

(9) วนั เดือน ปี   เวลา ท่ีขอเบิก 

(10)  ลายมือผูข้อรับเงิน  

(11) ตาํแหน่งผูข้อรับเงิน
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แบบรายละเอยีดการใช้รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 

ไปราชการท่ีจงัหวดั...............(1)...............................................ระหวา่งวนัท่ี .............(2).......................................... 

ลาํดบัท่ี วนั/เดือน/ปี รายละเอียดการใชร้ถยนต ์ ใบเสร็จรับเงิน  

ระยะทาง 

 

 

หมายเหตุ เล่มท่ี เลขท่ี ลิตร เงิน 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)  

         

         

         

         

 

 เลข กม. ออกจากกรมปศุสัตว์...........(11).......................................  เลข กม.กลบัถึงกรมปศุสัตว์........(13 )...............เฉลีย่ใช้นํา้มัน ........(15)..............ลติร/กม. 

              มีนํา้มันประมาณ....(12 ).............ลติร                                                    เหลือนํา้มันประมาณ...................(14)..................ลติร     

                   ลงช่ือ...............(16)...............................................พนักงานขับรถยนต์ 

                                                                   (..................................................................) 

                      ลงช่ือ................(17)  .............................................ผู้ควบคุมการใช้รถยนต์

                                                                                                                                                   (.........................................................)
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คาํอธิบายการกรอกแบบรายละเอยีดการใช้รถยนต์  

แบบ รายละเอยีดการใช้รถยนต์ 

(1) จงัหวดัท่ีเดินทางไปราชการ 

(2) วนัเดือนปี ท่ีเดินทางไปราชการ  

(3) ลาํดบัท่ีของการเติมนํ้ามนัรถยนตท่ี์ใชเ้ดินทาง  

(4) วนั เดือน ปี ท่ีเติมนํ้ามนัรถยนต ์( ในใบเสร็จรับเงิน ) 

(5) เดินทางจากจุดใดถึงจุดท่ีเติมนํ้ามนัรถยนต ์

(6)  เล่มท่ี ตามใบเสร็จรับเงิน 

 (7) เลขท่ี ตามใบเสร็จรับเงิน 

 (8)  จาํนวนลิตร   ของนํ้ามนัท่ีเติมตามใบเสร็จรับเงิน 

 (9) จาํนวนเงิน ตามใบเสร็จรับเงิน 

(10)  เลขไมลร์ถยนตข์ณะท่ีจอดเติมนํ้ามนัคร้ังนั้น ๆ  

(11)  เลขไมล ์  ของรถยนต ์เม่ือออกเดินทาง จากสาํนกังาน 

(12)  จาํนวนนํ้ามนัท่ีมีเม่ือออกเดินทาง 

(13 ) เลขไมล ์  ของรถยนต ์เม่ือเดินทาง กลบัถึงสาํนกังาน 

(14)  จาํนวนนํ้ามนัท่ีมีเม่ือส้ินสุดการเดินทาง 

(15)   จาํนวนนํ้ามนัทั้งหมด ลบ  จาํนวนนํ้ามนัเร่ิมออกเดินทาง  =   นํ้ามนัท่ีใชไ้ปทั้งส้ิน 

          นํ้ามนัท่ีใชไ้ปทั้งส้ิน  หาร  ระยะทางท่ีเดินทางรวมทั้งส้ิน =    ค่าเฉล่ียนํ้ามนัท่ีใชเ้ดินทางต่อ กิโลเมตร 

(16)   ลงลายมือช่ือพนกังานขบัรถยนตท่ี์ขบัรถยนตด์งักล่าว 

(17 )  ลงลายมือช่ือผูค้วบคุมการใชร้ถยนต ์ 

 

 

 

   เม่ือไดด้าํเนินการศึกษาแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการขอเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางแลว้ พบวา่ขอ้มูลท่ีตอ้งบนัทึกใน

แบบฟอร์มมีจาํนวนมาก  และ เป็นขอ้มูลบนัทึกซํ้ ากนัหลายคร้ังต่อการจดัทาํใบสาํคญัการเบิกเงินคร้ังหน่ึง   ดงันั้นจึง 

เป็นปัญหา และอุปสรรคต่อการเขียนค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ ทาํใหข้าดความคล่องตวั ไม่สะดวก  เกิดความผิดพลาด  

ตอ้งทาํใหผู้เ้บิกและผูต้รวจสอบใบสาํคญัปฏิบติังานไดล่้าชา้  ส่งผลใหม้าตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของ 
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ขั้นตอนที ่2 

การพฒันาระบบงานการเขยีนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ ของกรมปศุสัตว์ 

           จากการศึกษาระบบงานเขียนค่าใชจ่้ายเดินทางในการเดินทางไปราชการภายในประเทศท่ีใชอ้ยูย่งั

มีปัญหาดา้นผูเ้ขียนท่ียงัไม่ชาํนาญในระเบียบและอตัราท่ีใชใ้นการเบิกจ่าย  มีขอ้ผิดพลาดอยูเ่สมอ  ทาํให้

การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า  ไม่คล่องตวั  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  

ดังนั้ นกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง จึงได้พัฒนาระบบงานเขียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ภายในประเทศ  โดยจดัทาํโปรแกรมเขียนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการภายในประเทศ ของกรมปศุสัตว ์ 

(ส่วนกลาง ท่ี เบิกจ่ายผ่านกองคลัง) มาช่วยในการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ภายในประเทศ  เพื่อทาํให้เกิดความรวดเร็วในการเขียน  ถูกตอ้งครบถว้น  ลดภาระงาน มีความคล่องตวั

ในการเบิกจ่ายเงิน  โดยการพฒันาดงัน้ี 

1. พฒันาดา้นเทคโนโลย ี

โดยการนาํระบบคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการเขียนเบิกค่าใชจ่้ายในการ 

เดินทางไปราชการ  ดงัน้ี 

1.1 ฮาร์ดแวร์  (Hardware ) คอมพิวเตอร์ท่ีมีใชใ้นสาํนกังานทัว่ไป  

1.2 ซอฟดแ์วร์ (Software )   ใชร้ะบบปฏิบติัการของ Microsoft Windows 2007 ข้ึนไป    และใช ้ 

Microsoft Access 2010 ในการจดัทาํโปรแกรม  ซ่ึงการทาํงานผา่นโปรแกรมดงักล่าวจะช่วยแกปั้ญหาใน

การบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้บิกและคณะ   โดยกาํหนดให้บนัทึกขอ้มูลในคร้ังแรกท่ีใช้งานไม่ตอ้ง

บนัทึกซํ้ าในคร้ังต่อไป ลดการทาํงานซํ้ าซ้อนในการทาํงาน  ลดขอ้ผิดพลาดจากการคาํนวณค่าใชจ่้าย ซ่ึง

ระบบจะคาํนวณใหใ้นอตัรา ทาํกาํหนดไว ้ไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง   

2. พฒันาดา้นบุคลากร   

โดยการจดัการประชุมถ่ายทอดองคค์วามรู้ อบรม แนะนาํ พร้อมกบัจดัทาํคู่มือการใชง้าน 

โปรแกรมเขียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ  ทาํการบนัทึกโปรแกรมดงักล่าวลงแผ่น 

CD  แจกจ่าย  พร้อมกบัถ่ายทอดการใช้งานแก่เจา้หนา้ท่ีจากกอง สํานกัต่าง ๆ ในส่วนกลางท่ีเบิกจ่ายกบั

กองคลงัให้ผูเ้ขา้ประชุมและผูส้นใจใชง้าน แนะนาํ    เพื่อส่งเสริมและ สนบัสนุนให้เจา้หนา้ท่ีในกองคลงั

และเจา้หน้าท่ีจากกอง สํานกัต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานโปรแกรม  ทดลองปฏิบติั การใช้โปรแกรมเขียน

ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  จะช่วยใหเ้กิดความคล่องตวัในการใชง้านดว้ยตนเอง 
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การดําเนินการพัฒนาระบบงาน 

ดําเนินการพัฒนาโปรแกรมเขียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  เพื่อใช้ในการเขียน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้มีแนวคิดการออกแบบโปรแกรม  แนวทางพัฒนา กําหนด

วตัถุประสงค ์ จดัทาํขอ้มูล กาํหนดแบบฟอร์มท่ีตอ้งการ แลว้ให้ผูเ้ขียนโปรแกรม  เขียนโปรแกรม ผา่น 

Microsoft Access 2010   ดงัน้ี 

1.1  การพัฒนาระบบงานการเขียนค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  โดยใช้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียน     

• ใหส้ามารถเขียนรายงานพร้อมทั้งสามารถประมวลผล  และทาํการคาํนวณจาํนวนวนัในการ 

เดินทางไปราชการ ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าเช่าท่ีพกั ในอตัราท่ีกาํหนด  ระยะทาง ค่าเฉล่ียนํ้ ามนัในการเดินทาง  

ใหอ้ยูใ่นลกัษณะ แบบฟอร์ม ( ตาราง )  ขอ้ความ และตวัเลข   

• กาํหนดรูปแบบฟอร์ม  ตาราง ขอ้ความ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด พร้อมทั้งแสดง 

ภาพก่อนพิมพ ์ เพื่อใหส้ามารตรวจสอบก่อนสั่งพิมพ ์  

• กาํหนดการจดัทาํขอ้มูลนาํเขา้  โดยใหมี้ความสัมพนัธ์กบัขั้นตอน วธีิการคาํนวณ และขอ้มูลท่ี 

จาํเป็นตามท่ีระเบียบกาํหนดไวใ้นอตัราท่ีกาํหนด  รูปแบบเพื่อแสดงผลลพัธ์ท่ีได้จากการประมวลผล

ขอ้มูล   เพื่อจดัทาํส่งใหผู้เ้ขียนโปรแกรมจดัทาํโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1.2    การบันทกึข้อมูล    

ทาํการบนัทึกขอ้มูล  แบ่งเป็นการบนัทึกขอ้มูล   เป็น   2  ประเภท 

1.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เบิก  และคณะผู้ร่วมเดินทาง  จะทาํการบนัทึกแรกคร้ังเดียว 

คร้ังต่อไปไม่ตอ้งบนัทึกซํ้ า  และสามารถทาํการบนัทึกเป็นฐานขอ้มูลไวเ้พื่อความสะดวกในการบนัทึกจะ

สามารถคลิกเลือก  ได ้   ซ่ึงกรณีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล สามารถเขา้ไปแกไ้ขได ้  

• ขอ้มูลสาํนกังาน    

• กอง/ สาํนกั 

• ขอ้มูลตาํแหน่ง 

• ขา้ราชการ/พนกังาน 

• ขอ้มูลพาหนะ 

• คาํนาํหนา้นาม 
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1. ขอ้มูลสาํนกังาน  จะบนัทึกช่ือสาํนกังานท่ีสังกดั   จงัหวดั  สังกดักรม และกระทรวง  

 

 

รูปท่ี 1  ภาพเมนูนาํเขา้หนา้จอหลกัของโปรแกรม 

 

 

รูปท่ี 2  ภาพเมนูบนัทึกขอ้มูลสาํนกังาน 

2. ขอ้มูล กอง /สาํนกั  ท่ีผูเ้บิกและคณะ สังกดั   
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รูปท่ี 3 ภาพเมนูบนัทึกกอง / สาํนกั 

 

3. ขอ้มูลตาํแหน่ง   ของผูเ้บิก และคณะ    

 

รูปท่ี 4  ภาพเมนูบนัทึกขอ้มูลตาํแหน่ง 
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4.ขอ้มูล ขา้ราชการ /พนกังาน  เจา้หน้าท่ี ผูข้อรับเงิน  บนัทึกโดยเลือกคาํนาํหนา้นาม ช่ือ นามสกุล เลือก

สังกัด  ใส่อตัราค่าเบ้ียเล้ียงท่ีได้รับ   ผูอ้นุมัติเบ้ียเล้ียง  (ส่วนกลาง  หัวหน้าส่วนราชการได้มอบให ้

ผูอ้าํนวยการกองคลงั ) 

 

รูปท่ี 5 ภาพเมนูบนัทึกขอ้มูลขา้ราชการ / พนกังาน  เจา้หนา้ท่ี  ผูข้อรับเงิน 

4. ขอ้มูลพาหนะ จะทาํการบนัทึกไวใ้หไ้ม่สามารถเปล่ียนแปลงได ้  โดยกาํหนดตามประเภทพาหนะและ

อตัราท่ีกาํหนดให้เบิกจ่ายได ้  ซ่ึงเป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุม และอาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ช ้

สามารถเลือก และควบคุมไม่ใหเ้บิกเกินอตัราของกระทรวงการคลงัและตามมาตรการประหยดั

 

รูปท่ี 6  ภาพเมนูขอ้มูลพาหนะ 
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4. ขอ้มูลคาํนาํหนา้นาม    จะทาํการบนัทึกไวแ้ลว้  หากไม่มีสามารถบนัทึกเพิ่มเติมไดเ้อง 

 

รูปท่ี 7  ภาพเมนูขอ้มูลคาํนาํหนา้นาม 

 

5. ขอ้มูลบริษทัฯ  สาํหรับโปรแกรมท่ีจดัทาํ สําหรับสํานกัรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑสิ์นคา้ปศุสัตว ์ 

เน่ืองจากจะบนัทึกการเดินทางไปราชการส่งเบิกเดือนละคร้ัง 

 

รูปท่ี 8  ภาพเมนูขอ้มูลบริษทั   
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1.2.2 ข้อมูลการเดินทางไปราชการ   ของผูเ้บิก  และคณะท่ีร่วมเดินทาง   จะทาํการบนัทึกขอ้มูลท่ี

ไดรั้บอนุมติัให้เดินทางไปราชการ  ซ่ึงเป็นการบนัทึกในหน้าเดียว  จะแสดงการประมวลผล  และแสดง

ภาพก่อนพิมพเ์ม่ือบนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย  ของ  

1.  แบบใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  8708  ส่วนท่ี 1 แผน่หนา้และแผน่หลงั    /ส่วนท่ี 2 

2. แบบ บก. 111  หนงัสือรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

3. แบบรายละเอียดการใชร้ถยนต ์

 

รูปท่ี 9   ภาพเมนูนาํเขา้หนา้จอหลกั  ใหค้ลิกเลือกเบิกค่าใชจ่้ายเดินทาง 

 

รูปท่ี 10 ภาพเมนูหนา้หลกั      ใชบ้นัทึกขอ้มูลผูเ้บิก  และคณะท่ีร่วมเดินทาง   
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ขั้นตอนที ่3 

การทดสอบและแก้ไข โปรแกรมระบบงาน 

         เร่ิมตน้จากการนาํปัญหา มาปรึกษา ศึกษาร่วมกนั หาองคค์วามรู้ท่ีเกิดจากการทาํงานเพื่อนาํมาซ่ึง

ความคิดหาแนวทางการดาํเนินการใหม่ ๆ ช่วยในการดาํเนินงานใหดี้ข้ึน ออกแบบโปรแกรมใหเ้หมาะสม

กบัผูใ้ชง้านสอดคลอ้งกบัการออกปฏิบติังานในส่วนกลางเหมาะสมกบัปริมาณการเบิกจ่ายท่ีมีจาํนวนมาก 

โดยเร่ิมการทดสอบการทาํงานของโปรแกรม แบ่งออกเป็น 2 ช่วง  คือ  

• ช่วงแรกทดสอบ โดยกลุ่มพฒันาระบบงานคลงั กองคลงั  ทาํการทดสอบโดยใชท้ดสอบ 

เขียนทดลอง สมมุติทดสอบกรณีต่าง ๆ หาขอ้ผิดพลาดจากการใชค้าํสั่ง และวเิคราะห์เปรียบเทียบผลลพัธ์

การทาํงานกบัจุดประสงค์ของงาน  ทดสอบบนัทึกและประมวลผลของขอ้สั่งการในแต่ละประเภทของ

ค่าใชจ่้าย ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเช่าท่ีพกั  ค่าพาหนะเดินทาง  ค่านํ้ามนัเช้ือเพลิง  การคาํนวณระยะทาง หาค่าเฉล่ีย

การใช้นํ้ ามัน  รูปแบบฟอร์มใบเบิก ในแต่ละกรณีของการเดินทาง   แล้วทําการปรับแก้เม่ือพบ

ขอ้ผดิพลาด    

• ช่วงท่ี 2  โดยการการฝึกอบรมแก่หน่วยงานนาํร่อง เชิญ     สาํนกังานเลขานุการกรม ฝ่าย 

ช่วยอาํนวยการนกับริหาร โดยฝึกสอน แนะนาํวิธีการติดตั้งและการใชโ้ปรแกรม การบนัทึกขอ้มูลนาํเขา้  

การเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  การตรวจสอบความถูกตอ้ง  การสั่งพิมพ์  เพื่อทดสอบระบบ 

สัมภาษณ์หลงัการใชง้าน การติดตามผลการทดสอบจากเอกสารท่ีส่งมาเบิกจ่าย ศึกษาความคล่องตวัใน

การใชง้าน   และแนะนาํการใชง้านแก่หน่วยงานต่าง ๆ   เพิ่มเติม 

โดยการจดัประชุมถ่ายทอดองคค์วามรู้    เม่ือวนัท่ี  24  เมษายน 2558  และ ติดตามผลใน 

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558   เม่ือเร่ิมในหลายหน่วยงานซ่ึงมีลกัษณะการเดินทางไปราชการภายในประเทศ

ท่ีแตกต่างกนั   พบว่า หน่วยงานสํานกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์ส่วนตรวจสอบ

มาตรฐานดา้นการปศุสัตว ์มีการเดินทางไปตรวจโรงงาน ในแต่ละเดือนจาํนวนหลายวนั  และมีการจดัทาํ

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเดือนละ 1 คร้ัง  ทาํให้มีการบนัทึกการเดินทางหลายโรงงาน  

ในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ จึงไดท้าํการพฒันาโปรแกรมให้เหมาะสมสําหรับหน่วยงานดงักล่าวใช้โดยเฉพาะ  

เม่ือไดโ้ปรแกรมท่ีสอดคลอ้งตรงกบัความตอ้งการแลว้  กองคลงัจึงไดจ้ดัอบรม แบ่งปัน และแลกเปล่ียน

เรียนรู้ในเวทีชุมนุมนกัปฏิบติั เม่ือ 26 มิถุนายน 2558   มีผูเ้ขา้แลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นจาํนวนมากเผยแพร่

โปรแกรมใหเ้จา้หนา้ท่ี ท่ีเก่ียวขอ้งจากกอง/สาํนกัต่าง ๆ ท่ีเบิกจ่ายในส่วนกลาง ทั้งน้ีไดเ้ผยแพร่โปรแกรม

บนัทึกในแผน่ CD   พร้อมคู่มือการใชโ้ปรแกรมเขียนค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ไดน้าํโปรแกรม

การเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้ง 2 ประเภทติดตั้งบน Website กองคลงั  เพื่อความ

สะดวกในการเขา้ใชง้าน แก่ผูส้นใจ 
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ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมเขยีนค่าใช้จ่าย 

การเดนิทางไปราชการ 

รวบรวมเอกสารขออนุญาตเดินทาง

และหลกัฐานการจ่ายเงิน 

รวบรวมเอกสารขออนุญาตเดินทาง

และหลกัฐานการจ่ายเงิน 

 

บนัทึกขอ้มูลผูเ้บิกเงิน 

(คร้ังแรกเท่านั้น) 

บนัทึกขอ้มูลการไปราชการ  

และการใชร้ถยนตไ์ปราชการ 

 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้สั่งพิมพ ์

ตรวจสอบความถูกตอ้ง แลว้สั่งพิมพ ์

 

บนัทึกขอ้มูลการไปราชการ  

และการใชร้ถยนตไ์ปราชการ 

 

คร้ังแรกที่ใช้งาน
  

คร้ังต่อไป 
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ขั้นตอนที ่4 

การส่งเสริม  ประเมนิผลระบบ และปรับปรุงโปรแกรม 

1. ดาํเนินการจดัประชุม  แนะนาํการใชโ้ปรแกรมเขียนเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ การ

จดัทาํใบสําคญัค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยเชิญหน่วยงานในสังกดัส่วนกลาง ท่ีกอง

คลงัดาํเนินการเบิกจ่ายเงิน 

2. จดัทาํคู่มือการใช้โปรแกรมการเขียนเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  สําหรับการ

เดินทางไปราชการภายในปกติ   และไดจ้ดัทาํการพฒันาโปรแกรมเขียนค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปราชการสําหรับส่วนตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สํานักพฒันาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์ และ ไดน้าํคู่มือการใช้โปรแกรมการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไป ราชการ และโป รแกรมดังกล่าว ทั้ ง 2 ฉ บับ  ข้ึน ติดตั้ งบ น Website  กองคลัง : http: 

www.finance.dld.go.th  /th  /KM กองคลงั    

3. จดัให้มีเจา้หน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์  เพื่อทาํหน้าท่ีดูแลแนะนํา  ให้ความรู้ด้านการติดตั้ง

โปรแกรม และตอบปัญหา แกไ้ข แนะนาํ  การใชง้าน หรือมีปัญหาในการใชง้าน   

4. ติดตามข้อมูลผลการใช้งาน  จากโปรแกรมใบสําคัญเบิกจ่ายเงินกองคลัง เพื่อนําข้อมูล

เปรียบเทียบการใชง้าน ส่งผลใหด้าํเนินการไดร้วดเร็ว ถูกตอ้งข้ึน 

5. ไดจ้ดัทาํการพฒันาโปรแกรมเขียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสําหรับส่วนตรวจสอบ

มาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  เพื่อให้

เหมาะสมกบัการเดินทางไปปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะแตกต่าง จากหน่วยงานอ่ืนๆ ในส่วนกลาง 

กรมปศุสัตว ์ พร้อมทาํคู่มือการใช้โปรแกรมการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

สาํหรับสาํนกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว ์  เม่ือพบความไม่สะดวกในการใช ้

โปรแกรม 

สรุปการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ “ KM Forum/Innovation Forum ดงัน้ี 

วนัท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น.     ณ ห้องประชุมกองคลงั ชั้น1 ตึกอาํนวยการ กรมปศุสัตว ์

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลงั ชั้น 1 ตึกอาํนวยการ กรมปศุสัตว ์

วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกองคลงั ชั้น 1 ตึกอาํนวยการ กรมปศุสัตว ์

วนัท่ี 26 มิถุนายน 2558  เวลา 09.00 – 12.00 น.   ณ ห้องประชุม 2 ตึกชยัอศัวรักษ ์ กรมปศุสัตว ์
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บทที ่4  ปัญหาและข้อเสนอแนะ   

ปัญหาในการพฒันาโปรแกรม 

 1.ระเบียบกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัเร่ืองค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ มี

ความละเอียดและหลากหลาย  ในปัจจุบนัมีการพฒันาในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งรวดเร็ว  ใน

ภาคเอกชนมีการพฒันา การจดัซ้ือบตัรโดยสาร ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการเดินทางมกัมีการปรับเปล่ียน

การใชเ้อกสารตลอดเวลา  การบริการรถรับจา้ง  รถประจาํทาง  รถโดยสาร เคร่ืองบิน  มีการปรับเปล่ียน

วธีิการจ่ายชาํระเงิน อตัราค่าโดยสาร  ระยะเวลาการเดินทาง  ทาํใหต้อ้งมีการศึกษา ปรับปรุงใหเ้ป็น

ปัจจุบนั  การพฒันาโปรแกรมการเขียนค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการจึงตอ้งศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเป็น

จาํนวนมาก  เพื่อใหก้ารกรอกขอ้มูลแลว้สามารถใชไ้ดเ้หมาะสม ถูกตอ้ง ตามท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 

 2. ผูใ้ชง้านโปรแกรมการเขียนใบสาํคญัการเดินทางไปราชการ ยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และ

ชาํนาญพอ ไม่สามารถแกปั้ญหาดว้ยตนเองได ้เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน ทาํใหไ้ม่กลา้ใชโ้ปรแกรม

เขียนค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  ในการจดัทาํใบสาํคญัเบิกจ่ายเงิน   

 3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอ  ในหลายหน่วยงาน ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการใชโ้ปรแกรม ทาํ

ใหต้อ้งเสียเวลารอ  เน่ืองจากตอ้งใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ร่วมกนัหลายคน  

 4. ผูพ้ฒันาและออกแบบระบบงาน ไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์ ขอบเขต การใชง้าน  แบบฟอร์ม 

ผลการควบคุมการคาํนวณค่าใชจ่้าย การคาํนวณวนัเวลาการเดินทาง พร้อมทั้งค่าเฉล่ียในรายงานการใช้

รถยนต ์ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีกาํหนด และเง่ือนไขของเอกสารท่ีใช ้  เพื่อช่วยใหผู้เ้ขียนโปรแกรม Microsoft 

Access  สามารถเขียนโปรแกรมได ้ตามวตัถุประสงคข์องการพฒันาโปรแกรม  จึงทาํใหมี้การปรับแก ้

ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ตามความตอ้งการใชง้าน หรือ เอกสารบางรายการท่ีเปล่ียนแปลง  เพิ่มเติม  เช่น 

บางหน่วยงานตอ้งเดินทางเป็นสปัดาห์  ทาํใหมี้การเติมนํ้ามนัหลายคร้ัง  และ มีคณะเดินทางมากกวา่ท่ี

กาํหนดในคร้ังแรก  ตอ้งปรับใหมี้การเบิกพร้อมคณะไดถึ้ง 12 คน และการเติมนํ้ามนัได ้12 คร้ัง ในการ

เขียนเบิกค่าใชจ่้ายเดินทางต่อคร้ัง 
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ข้อเสนอแนะ 

   1.ผูเ้บิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ควรนาํโปรแกรมเขียนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  เน่ืองจากเป็นการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับเขียน หรือจดัทาํ

ใบสําคัญการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007 - 2013 ซ่ึงเป็น

โปรแกรมท่ีง่ายในการใช้งาน หากสนใจติดต่อขอคาํแนะนําการใช้กบักองคลงั จะทาํให้เขียนเบิกได้

รวดเร็วถูกตอ้ง  ลดเวลาในการทาํงาน  เน่ืองจากบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลเพียงคร้ังแรก แลว้ไม่ตอ้ง

บนัทึกในการใช้โปรแกรมคร้ังต่อไป  ลดปัญหาการคาํนวณผิดพลาด เน่ืองจากโปรแกรมจะทาํการ

คาํนวณ เวลา จาํนวนเงิน  ในอตัราท่ีถูกตอ้ง  

 2. ควรจดัหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใชง้าน และปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ือง 

ใหส้ามารถรองรับการใชง้าน รวมทั้งมีการดูแล รักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ  

3.ดา้นบุคลากรควรมีการพฒันาความรู้ ไดรั้บการอบรมดา้นคอมพิวเตอร์อยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้มี

ความรู้ความสามารถปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
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ภาคผนวก 
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คูมือการใชโปรแกรมการเขยีนเบิกเงิน 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

กลุมพัฒนาระบบงานคลัง 

กองคลัง  กรมปศุสัตว 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

คูมือการใชโปรแกรมการเขียนเงินคาใชจายการเดินทางไปราชการ 

ขั้นตอนท่ี 1  
การเขาใชโปรแกรม 

เขาใชโปรแกรมโดยรหัสคือ dld  

 

1. การบันทึกขอมูล   ( เปนฐานขอมูลของผูเบิก ) 

1.1 เปดโปรแกรม คลิก ขอมูลสํานักงาน    
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

1.2 แลว กรอก ขอมูลสํานักงาน  ใหครบแลว   คลิก ปดฟอรม (บันทึกคร้ังแรกใชไดตลอด) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1.3  คลิก ขอมูลตําแหนง เพื่อบันทึกฐานขอมูลตําแหนงผูเบิก (บันทึกคร้ังแรกใชไดตลอด) 

  

 

 

 



37 
 

ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

1.4  หนาจอจะขึ้น  ตําแหนง ใหกรอกขอมูลตําแหนงของผูเบิกเสร็จแลวคลิก ไปเมนูหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 คลิก ขาราชการ/ พนักงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

1.6  หนาจอจะขึ้นขอมูลเจาหนาที่ ใหบันทึกขอมูลของผูเบิก  (ท่ีจะใชเขียนใบเบิกจาก

โปรแกรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมกรอกขอมูล  เมื่อกรอกเสร็จรายการท่ี 1 แลว ใหคลิก บันทึก/เพิ่มขอมูล หนาจอจะเปล่ียนเปน

รายการ 

ท่ี 2   ใหบันทึกตอ  โดยดําเนินการเชนเดิม     

การกรอกขอมูลในแตละรายการดังนี้    คํานําหนานาม      นาย  นาง  นางสาว 

ช่ือ                       ชื่อผูเบิก 

นามสกุล         นามสกุลผูเบิก 

ตําแหนง  ตําแหนงผูเบิก 

สังกัด   สังกัดของผูเบิก 

เบี้ยเลี้ยง   อัตราเบ้ียเล้ียงของผูเบิก 

ผูอนุมัติเบี้ยเลี้ยง ผูมีอํานาจอนุมัติเบิกเบ้ียเล้ียง 

ที่อยู   ท่ีอยูของผูเบิก 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

1.7  กลับมาท่ีหนาหลัก ให คลิกที่ ขอมูลพาหนะ 

 
     

  

 

 

 

 

 

 

1.8   หนาจอจะปรากฏ พาหนะเดินทาง  ใหกรอก ประเภทของพาหนะท่ีผูเบิกมักจะใช

เดินทางแลว คลิกกลับ  เมนูหลัก 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

ขั้นตอนท่ี 2 

2.1  กลับมาท่ีเมนูหลัก ใหเลือก  ขาราชการ/พนักงาน   

 

2.2  หนาจอจะขอมูลรายชื่อขาราชการ/พนักงาน ท่ีเปนผูเบิก คาเบ้ียเล้ียง ท่ี

บันทึกไวแลว 

ใหคลิก ท่ีคนหา  แลวคลิกท่ีเบิกเบ้ียเล้ียง   
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

 2.3  หนาจอจะขึ้นเมนูขอมูลคาใชจายเดินทางไปราชการ   

 

2.3.1 ใหกรอกขอมูล รายการของผูเบิก ตามรายการขางลาง  

1. คําส่ัง      ระบุเลขท่ีหนังสือขออนุมัติเดินทาง 

2. วันขออนุญาต    วันท่ีของหนังสือขออนุมัติเดินทาง 

3. วันไป  วันท่ีเร่ิมเดินทางไปราชการคลิกเลือกจากปฏิทินเวลาพิมพเอง 

4. วันกลับ  วันท่ีเดินทางกลับคลิกเลือกจากปฏิทิน เวลาพิมพเอง 

5. วันท่ีขอเบิก  วันท่ีทําหนังสือขอเบิกเงินตามโปรแกรมนี้คลิกเลือกจากปฏิทิน 

6. ไปราชการ  ระบุตามหนังสือขออนุมัติเดินทาง  คลิกเลือกจากปฏิทิน 

7. เบ้ียเล้ียง  คลิกเลือก อัตราตามสิทธิท่ีกระทรวงการคลังกําหนดกรณี 

เปนการไปฝกอบรม/สัมมนา ใหระบุ จํานวนวัน ท่ีจัดเล้ียง 

8. ระบุออก/กลับ คลิกเลือกออกจาก ท่ีใด และกลับถึง ท่ีใด 

9. ระบุเอกสารแนบ   จํานวนหลักฐานการเบิกเชนใบเสร็จคาท่ีพักคาตั๋วโดยสารเปนตน 

10. คาเชาท่ีพัก  จํานวนเงินคาเชาท่ีพักท้ังส้ิน 

11. ท่ีพัก  ระบุจํานวนวันท่ีพัก 

12. คาพาหนะ  ตามแบบ บก 111 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 

13. คาใชจายอื่น  จํานวนเงินเทาใด 

14. จายเปนคา  เปนคาอะไร  ( รายการในขอ 13 ท่ีแสดงจํานวนเงิน)  
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

 2.3.2  ใหกรอกขอมูล คณะผูรวมเดินทาง ตามรายการขางลาง เสร็จแลว 

      คลิกบันทึก/เพิ่มขอมูล   

 1. ชื่อผูรวมเดินทาง  

 2. ตําแหนง  ใหคลิกเลือกตามท่ีไดบันทึกไว 

 3. เวลาออกเดินทาง ใหคลิกเลือกจากปฏิทิน  เวลาพิมพเอง 

 4. เวลากลับถึง           ใหคลิกเลือกจากปฏิทิน  เวลาพิมพเอง 

 

    2.3.3  คลิก บันทึก บก 111  หนาจอจะปรากฏดังนี้ กรอกขอมูลใหครบถวน

แลวคลิกบันทึก 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

   2.3.4 คลิก พิมพ แบบ บก 111หนาจอจะปรากฏดังนี้ 

 2.3.5 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองแลวส่ังพิมพ ดานมุมซายบน 

   2.3.6 ในกรณีท่ีจะบันทึกของผูรวมเดินทางทานอื่นๆ ใหคลิกตามภาพ 

 

 2.3.7 จะปรากฏตามภาพ แลวจึงกรอกขอมูลใหถูกตองขอ 2.3.1 – 2.3.5 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

2.4 เมื่อพิมพแบบ บก 111 เสร็จ แลวก็จะมาถึงสวนของการพิมพใบเบิกเบ้ียเล้ียง 

 

 

 

 

 

 

 

    2.4.1 คลิกพิมพสวนท่ี 1(หนา) หนาจอจะปรากฏดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4.2 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองแลวส่ัง พิมพ ดานมุมซายบน 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

      2.4.3 คลิกพิมพสวนท่ี 1(หลัง) หนาจอจะปรากฏดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4.4 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองแลวส่ัง พิมพ ดานมุมซายบน 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

2.4.5 คลิกพิมพสวนท่ี 2 หนาจอจะปรากฏดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  2.4.6 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองแลวส่ัง พิมพ ดานมุมซายบน 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

บันทึกการใชรถ 

การบันทึกการใชรถใหเขาสูหนาจอเบิกเบ้ียเล้ียงแลวคลิกบันทึกการใชรถ ดังรูป 

 

จะปรากฏหนาจอบันทึกการใชรถขึ้นมา ใหกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกด บันทึก 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง    

ในการพิมพแบบใชรถ ใหคลิกพิมพแบบใชรถ ดังรูป 

 

จะปรากฏหนาจอดังรูป ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง แลวส่ังพิมพมุมซายบน 
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คูมือการใชโปรแกรมการเขยีน 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

สําหรับ 

สวนตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

กลุมพัฒนาระบบงานคลัง 

กองคลัง กรมปศุสัตว 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

คูมือการใชโปรแกรมการเขียนคาใชจายการเดินทางไปราชการ 

ขั้นตอนท่ี 1  
การเขาใชโปรแกรม 

เขาใชโปรแกรมโดยรหัสคือ dld  

 

 

1. การบันทึกขอมูล   ( เปนฐานขอมูลของผูเบิก ) 

 

1.1 เปดโปรแกรม คลิก ขอมูลสํานักงาน    
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

 

1.2 แลว กรอก ขอมูลสํานักงาน  ใหครบแลว   คลิก ปดฟอรม (บันทึกคร้ังแรกใชไดตลอด) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 1.3  คลิก ขอมูลตําแหนง เพื่อบันทึกฐานขอมูลตําแหนงผูเบิก (บันทึกคร้ังแรกใชไดตลอด) 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

 

1.4  หนาจอจะขึ้น  ตําแหนง ใหกรอกขอมูลตําแหนงของผูเบิกเสร็จแลวคลิก ไปเมนูหลัก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 คลิก ขาราชการ/ พนักงาน  
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

 

1.6  หนาจอจะขึ้นขอมูลเจาหนาที่ ใหบันทึกขอมูลของผูเบิก  (ท่ีจะใชเขียนใบเบิกจากโปรแกรม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิมกรอกขอมูล  เมื่อกรอกเสร็จรายการท่ี 1 แลว ใหคลิก บันทึก/เพิ่มขอมูล หนาจอจะเปล่ียนเปนรายการ 

ท่ี 2   ใหบันทึกตอ  โดยดําเนินการเชนเดิม     

การกรอกขอมูลในแตละรายการดังนี้    คํานําหนานาม      นาย  นาง  นางสาว 

ช่ือ                       ชื่อผูเบิก 

นามสกุล         นามสกุลผูเบิก 

ตําแหนง  ตําแหนงผูเบิก 

สังกัด   สังกัดของผูเบิก 

เบี้ยเลี้ยง   อัตราเบ้ียเล้ียงของผูเบิก 

ผูอนุมัติเบี้ยเลี้ยง ผูมีอํานาจอนุมัติเบิกเบ้ียเล้ียง  

    (ผูอํานวยการกองคลัง) 

ที่อยู   ท่ีอยูของผูเบิก 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

 

1.7  กลับมาท่ีหนาหลัก ให คลิกที่ ขอมูลพาหนะ 

 
     

  

 

 

 

 

 

 

 

1.8   หนาจอจะปรากฏ พาหนะเดินทาง  ใหกรอก ประเภทของพาหนะท่ีผูเบิกมักจะใชเดินทาง 

แลว คลิกกลับ  เมนูหลัก 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

 

 

1.9  คลิกที่ คํานําหนานาม เพ่ือบันทึกคํานําหนานามไวใชในขอมูลขาราชการ/พนักงาน 

 
 1.10 หนาจอจะปรากฏ คํานําหนานาม ใหกรอก 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

 

1.11 คลิกท่ี ขอมูลบริษัท เพื่อบันทึกขอมูลบริษัทท่ีจะนําไปใชในการเขียนรายละเอียดการเบิก 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 หนาจอจะปรากฏ  ใหบันทึกขอมูลบริษัท 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

 

1.13  คลิกท่ี ขอมูลงาน เพื่อบันทึกขอมูลงานท่ีไปทําจะนําไปใชในการเขียนรายละเอียดการเบิก 

 

1.14 หนาจอจะปรากฏ  ใหบันทึกรายละเอียดงานท่ีทํา 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

ขั้นตอนท่ี 2 

2.1  กลับมาท่ีเมนูหลัก ใหเลือก  เบิกคาใชจายไปราชการ 

 

 

 

2.1.1  เลือกผูเบิกในชองท่ี 1 ตามรูป จะมีรายชื่อท่ีบันทึกไวในขาราชการ/พนักงานมาใหเลือกเมื่อ

เลือกแลวชื่อจะปรากฏในชองท่ี 2 แลวกรอกขอมูลในชองท่ี 3 ใหครบถวน 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

1. คําส่ัง      ระบุเลขท่ีหนังสือขออนุมัติเดินทาง 

2. วันขออนุญาต    วันท่ีของหนังสือขออนุมัติเดินทาง 

3. วันไป  วันท่ีเร่ิมเดินทางไปราชการ คลิกเลือกจากปฏิทิน เวลาพิมพเอง 

4. วันกลับ  วันท่ีเดินทางกลับ      คลิกเลือกจากปฏิทิน เวลาพิมพเอง 

5. วันท่ีขอเบิก  วันท่ีทําหนังสือขอเบิกเงินตามโปรแกรมนี้ คลิกเลือกจากปฏิทิน 

6. ไปราชการ  ระบุตามหนังสือขออนุมัติเดินทาง          คลิกเลือกจากปฏิทิน 

7. เบ้ียเล้ียง  คลิกเลือก อัตราตามสิทธิท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

กรณีเปนการไปฝกอบรม/สัมมนา ใหระบุ จํานวนวัน ท่ีจัดเล้ียง 

8. ระบุออก/กลับ คลิกเลือกออกจาก ท่ีใด   และกลับถึง ท่ีใด 

9. ระบุเอกสารแนบ   จํานวนหลักฐานการเบิก เชน ใบเสร็จคาท่ีพัก  คาตั๋วโดยสาร เปนตน 

10. คาเชาท่ีพัก  จํานวนเงินคาเชาท่ีพักท้ังส้ิน 

11. ท่ีพัก  ระบุจํานวนวันท่ีพัก 

12. คาพาหนะ  ตามแบบ บก 111 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 

13. คาใชจายอื่น  จํานวนเงินเทาใด 

14. จายเปนคา  เปนคาอะไร  ( รายการในขอ 13 ท่ีแสดงจํานวนเงิน)  

 

2.1.2 เมื่อกรอกขอมูลรายการของผูเบิกเรียบรอยแลว ใหคลิกท่ี สถานท่ีตรวจ เพื่อกรอกรายละเอียด

สถานท่ี ท่ีไปปฏิบัติราชการ เมื่อกรอกขอมูลเสร็จในกรณีท่ีไปหลายท่ีใหคลิก  เพื่อบันทึกรายละเอียดงาน

ตอๆไป ใหเรียบรอย แลวกด บันทึก/เพิ่มขอมูล 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

2.2 การบันทึก บก 111 ใหคลิกตามภาพ 

 
 

 

 

 

2.2.1  หนาจอจะปรากฏดังนี้ กรอกขอมูลใหครบถวนแลวคลิกบันทึก 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

 

         2.2.2 คลิก พิมพ แบบ บก 111หนาจอจะปรากฏดังนี้ 

2.2.3 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองแลวส่ังพิมพ ดานมุมซายบน 

    

2.3 เมื่อพิมพแบบ บก 111 เสร็จ แลวก็จะมาถึงสวนของการพิมพใบเบิกเบ้ียเล้ียง 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

2.4.1 คลิกพิมพสวนท่ี 1(หนา) หนาจอจะปรากฏดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4.2 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองแลวส่ัง พิมพ ดานมุมซายบน 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

 

                 2.4.3 คลิกพิมพสวนท่ี 1(หลัง) หนาจอจะปรากฏดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4.4 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองแลวส่ัง พิมพ ดานมุมซายบน 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

 

2.4.5 คลิกพิมพสวนท่ี 2 หนาจอจะปรากฏดังนี้ 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

  2.4.6 คลิก แบบรายงานการเดินทางจะปรากฏดังนี้ 

 

  

  2.4.6 ตรวจสอบขอมูลใหถูกตองแลวส่ัง พิมพ ดานมุมซายบน 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

บันทึกการใชรถ 

การบันทึกการใชรถใหเขาสูหนาจอเบิกเบ้ียเล้ียงแลวคลิกบันทึกการใชรถ ดังรูป 

 

จะปรากฏหนาจอบันทึกการใชรถขึ้นมา ใหกรอกขอมูลใหครบถวนแลวกด บันทึก 

 

ในการพิมพแบบใชรถ ใหคลิกพิมพแบบใชรถ ดังรูป 
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ระบบการเบิกเบ้ียเลีย้ง (สพส)   
    

 

จะปรากฏหนาจอดังรูป ตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง แลวส่ังพิมพมุมซายบน 
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