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Abstract
While attending the internship under cooperative in Financial Department Security
Division, Bangkok Naval Base. The vision for Bangkok Naval Base is excellence for the base
and be ready for any situation and achieve the mission efficiently. As a financial clerk, the author
was assigned to prepare the disbursement petitions of the Security Division of Bangkok Naval
Base, such as medical expenses, children's tuition fees, house rentals, reception fees, allowance
for off-site work, etc., which must be in strict accordance with the rules and regulations.
This project was designed to increase the efficiency of preparation of the disbursement
petitions of allowances for off-site work, through studying the Royal Decree on travel expenses in
accordance with the law 1983 and ammendment (No. 8) B.E. 2010 and saving measures of the
Navy, specify related documents, the process of preparing petitions and disbursement procedures,
and accounting records. This project helped the author gain knowledge, understanding of rules
and regulations regarding the disbursement petitions of allowances for off-site work, increased
coordination skills, and the author hoped that this project would be beneficial to concerned
parties.
Keywords: Allowances, Disbursement petition, Preparing.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ไปปฏิบตั ิงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่ แผนกการเงินกอง
รักษาความปลอดภัยฐานทัพเรื อกรุ งเทพ ในตาแหน่ งเสมียนการเงินได้มีโอกาสปฏิบตั ิงาน
เกี่ยวกับการทา ทาเอกสารการเบิก ค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรี ยน เบี้ย
เลี้ ยงเดิ นทาง ค่าบอกรั บวารสาร ค่าล่วงเวลา งบ ร้ อย รส คสช. และ ค่าไปรษณี ย ์ และ
รวมถึงขั้นตอนการทาบัญชี การบันทึกบัญชี รายการเหล่านี้ เป็ นรายการเกี่ยวค่าใช้จ่ายภายใน
ที่ทางานซึ่ งจะทาทุกเดือน แล้วเป็ นค่าใช้จ่าย ที่หน่ วยงานอื่นๆ ทาเหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน
ซึ่งเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต
คณะผูจ้ ดั ทาจึงมีความสนใจจัดทาโครงงาน เรื่ องขั้นตอนการ เรื่ องตั้ง ฎีกา เบิกเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไปราชการและการบันทึกบัญชี เพื่อเป็ นการศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมเกี่ยวกับวิธีการ
ทาเอกสารในการเบิก การนาคาสั่งผูเ้ ดินทางไปราชการฯ และการลงบัญชี รวมทั้งเผยแพร่
ประสบการณ์ที่ ได้รับจากการไปปฏิบตั ิงานสหกิ จเกี่ยวกับเทคนิ คต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทา
เอกสารเรื่ องเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการและการบันทึกบัญชีให้แก่ผทู ้ ี่สนใจ ซึ่งสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรื อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้จริ ง
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับงานการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
1.2.2 เพื่อศึกษาลักษณะขั้นตอนการทาเอกสารประกอบการเบิกเรื่ องเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการฯ ภายในหน่วยงาน
1.2.3 เพื่อศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆและระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการทางาน
1.2.4 เพื่อศึกษาเส้นทางการเดินทางของเอกสารจากแผนกการเงินไปหน่วยแม่
การเงินฐานทัพเรื อกรุ งเทพและไปกรมการเงินทหารจนถึงขั้นตอนการรับเงิน
1.2.5 เพื่อรู ้จกั วิธีการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
1.2.6 เพื่อศึกษาขั้นตอนการบันทึกบัญชี
1.2.7 เพื่อศึกษาขั้นตอนการเก็บเอกสารหลังเสร็ จการดาเนินงานขั้นตอนทุกอย่าง
แล้ว
1.2.8 เพื่อนาความรู ้ที่ได้รับมาเป็ นแนวทางประกอบอาชีพของตนเองต่อไป
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน
ขอบเขตของการศึกษาปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง เสมียนการเงิน ในระยะเวลา 16
สัปดาห์ โดยลักษณะของงานที่ปฏิบตั ิงาน ของแผนกการเงิน กองรักษาความปลอดภัยฐาน
ทัพเรื อกรุ งเทพ
1.3.1 ศึกษาขั้นตอนการทาเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน
1.3.2 ศึกษาการทางานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงาน
1.3.3 ศึกษาขั้นตอนการเดินทางของเอกสารไปตามแผนกต่างๆจนถึงขั้นตอนการรับ
เงิน

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ
1.4.1 เกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนและความเข้าใจลักษณะการทางานของหน่วยงาน
1.4.2 ได้รู้จกั เอกสารและหลักฐานต่างๆในการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบตั ิราชการ
1.4.3 ได้เรี ยนรู ้ข้นั ตอนในการจัดทาเอกสารการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบตั ิราชกาฯ
ให้การจัดทาเอกสารและการบันทึกบัญชีการจัดเก็บเอกสารเป็ นไปอย่างถูกต้อง
และมีประสิ ทธิภาพ
1.4.4 ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการประสานงานกับแผนกต่างๆ ภายในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานเพื่อรู ้จกั การติดต่องานและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนร่ วมงาน
1.4.5 สามารถใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.4.6 สามารถติดต่อสื่ อสารและทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.4.7 เกิดการนาความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง
1.4.8 ช่วยให้เป็ นคนตรงต่อเวลา ขยัน และอดทน
1.4.7 รู ้จกั วิธีการติดต่อสื่ อเพื่อประสานงานกับผูอ้ ื่นได้
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1.4.8 เป็ นการเสริ มสร้างบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
1.4.9 รู ้จกั หาวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทนั ที

บทที2่
การทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ความหมายเบีย้ เลีย้ งเดินไปราชการฯ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ความหมาย
ลูกจ้าง หมายความว่า ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่ลูกจ้างชาว
ต่างประเทศที่มีสญ
ั ญาจ้าง
ภูมิลาเนาเดิม หมายความว่า ท้องที่ที่เริ่ มรับราชการ กลับเข้ารับราชการใหม่ หรื อได้รับการบรรจุ
เป็ นลูกจ้างตรั้งแรกหรื อครั้งสุ ดท้ายแล้วแต่กรณี
ค่าเช่าที่พกั หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักในโรงแรมหรื อที่พกั แรม
ยานพาหนะประจาทาง หมายความว่า รถไฟ รถโดยสารประจาทางตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่ งทางบก และเรื อกลเดินประจาทางตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรื อในน่านน้ าไทย และให้
หมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ให้บริ การขนส่ งแก่บุคคลทัว่ ไปเป็ นประจาโดยมีเส้นทาง
อัตราค่าโดยสารและค่าระหว่างที่แน่นอน
พาหนะส่ วนตัว หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรื อรถจักยานต์ส่วนบุคคลซึ่งมิใช่ของทาง
ราชการ ทั้งนี้ไม่วา่ จะเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของผูเ้ ดินทางไปราชการหรื อไม่กต็ าม
บุคคลในครอบครัว หมายความว่า บุคคลซึ่งอยูม่ นอุปการะและร่ วมอาศัยอยูก่ บั ผูเ้ ดินทางไปราชการ
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

คู่สมรส
บุตร
บิดามารดาของผูเ้ ดินทางและหรื อบิดามารดาของคู่สมรส
ผูต้ ิดตาม

การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม ให้หมายความถึง การเดินทางเพื่อกลับภูมิลาเนาเดิมของผูเ้ ดินทาง
ไปราชการประจา ในกรณี ที่ออกจากหรื อถูกสัง่ พักราชการ
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ผูม้ ีสิทธิ
ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง บุคคลในครอบครัว และบุคคลทัว่ ไปที่มางราชการมีคาสัง่ ให้ร่วมคณะ
เดินทางไปราชการเพื่อประโยชน์ของราชการ
หลักเกณฑ์การเบิก
1.สิ ทธิของผูม้ ีสิทธิ ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ดังนี้
1.1 สิ ทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิให้
เดินทาง ไปปฎิบตั ิราชการ หรื อวันที่ออกจากราชการ แล้วแต่กรณี
1.2 การเดินทางไปราชการ ถ้าผูเ้ ดินทางหยุดอยูท่ ี่ใดโดยไม่มีเหตุผลอันควร ไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับระยะเวลาที่หยุดนั้น
1.3 ผูเ้ ดินทางไปราชการซึ่งเป็ นผูไ้ ด้รับเบี้ยเลี้ยงเป็ นประจา จะเบิกเบี้ยเลี้ยงประจา จะเบิกเบี้ย
เลี้ยงเดินทางได้เมื่องดเบิกเบี้ยเลี้ยงประจา
1.4 กรณี ผเู ้ ดินทางไปราชการซึ่งมิได้เป็ นราชการ ให้ผนู ้ ้ นั เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามอัตราของตาแหน่งที่เทียบ ตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. การเดินทางไปราชการ แบ่งออกเป็ น 3 หมวด ได้แก่ การเดินทางไปราชการชัว่ คราว การ
เดินทางไปราชการประจา และการเดินทางกลับภูมิลาเนา
2.1การเดินทางไปราชการชัว่ คราว
2.1.1 ผูม้ ีสิทธิได้รับสิ ทธิได้รับค่าสิ ทธิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิราชการชัว่ คราวกรณี
ดังนี้
2.1.1.1 การปฏิบตั ิราชการชัว่ คราวนอกที่ต้ งั สานักงาน ซึ่งปฏิบตั ิราชการตามปกติตาม
คาสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อตามหน้าที่ที่ปฏิบตั ิราชการโดยปกติ
2.1.1.2 การไปสอบคัดเลือกหรื อรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับ- บัญชา
2.1.1.3 การไปช่วยราชการไปรักษาตาแหน่งหรื อไปรักษาราชการแทน
2.1.1.4 การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างที่อยูใ่ นราชอาณาจักรของผูซ้ ่ ึงรับราชการ
ประจาในต่างประเทศ
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2.1.1.5 การเดินทางข้ามแดนชัว่ คราว เพื่อไปปฏิบตั ิราชการในดินแดนต่างประเทศใน
ข้อตกลงระหว่างประเทศ
2.1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัว่ คราว ได้แก่
(1.) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
(2) ค่าเช่าที่พกั
(3)ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรื อพลังงานสาหรับยานพาหนะ ค่า
ระหว่าง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่นๆ ทานองเดียวกัน
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
2.1.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (รหัสบัญชี 5103010102)
(1) การนับเวลาเดินทางไปราชการ
ก กรณี มีการพักแรมให้นบั 24 ชัว่ โมงเป็ น 1 วัน ถ้าไม่ถึง 24 ชัว่ โมง
หรื อเกิน 24 ชัว่ โมงนั้น นับได้เกิน12 ชัว่ โมงให้ถือเป็ น 1 วัน
ข กรณี ไม่มีการพักแรมให้นบั 24 ชัว่ โมง เป็ น 1 วัน และเกิน
12 ชัว่ โมงถือเป็ น1 วัน หากเกิน 6 ชม. ให้ถือเป็ นครึ่ งวัน (มาตรการประหยัดงบประมาณ ของ
ทร. ให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงครึ่ งวัน)
(2) การเดินทางล่วงหน้า หรื อไม่สามารถเดินทางกลับเมื่อเสร็ จสิ้ นการ
ปฏิบตั ิราชการเพราะมีเหตุส่วนตัว ให้นบั เวลาเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตั้งแต่เริ่ มปฏิบตั ิราชการ
จนถึงสิ้ นสุ ดเวลาการปฏิบตั ิราชการ
(3) การเดินทางไปราชการเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งในสถานที่ปฏิบตั ิราชการ
แห่งเดียวกัน ให้เบิกได้ไม่เกิน 120 วัน ถ้าเกินต้องได้รับอนุมตั ิจาก ทร. โดย ปช. ทร. รับคาสัง่
ผบ.ทร. ทั้งนี้ให้พิจารณาถึงความจาเป็ นและประหยัดด้วย
(4) กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางไปราชการเจ็บป่ วยและจาเป็ นต้องพักเพือ่
รักษาพยาบาล ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางระหว่างเจ็บป่ วยได้ไม่เกินสิ บวัน และต้องมีใบนับรอง
แพทย์ที่ทางราชการรับรอง กรณี ไม่มีแพทย์ที่ทางราชการรับรองอยูใ่ นท้องที่ที่เกิดการเจ็บป่ วย ผู ้
เดินทางต้องชี้แจงประกอบ
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(5) อัตราการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางลักษณะเหมาจ่าย เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังที่กาหนด และหรื อมาตรการการประหยัดงบประมาณของ ทร.
2.12.2 ค่าเช่าที่พกั (รหัสบัญชี 5103010103)
(1) การเดินทางไปราชการที่จาเป็ นต้องพักแรม ให้ผเู ้ ดินทางเลือกเบิกค่าเช่าที่
พักแบบเหมาจ่ายหรื อจ่ายจริ งก็ได้
(2) การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง ให้หวั หน้าส่ วนราชการ
พิจารณาอนุมตั ิให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พกั สูงกว่าอัตราที่กาหนดเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25
(3) ผูด้ ารงตาแหน่งยศพลเรื อตรี ข้ ึนไป หากมีความจาเป็ นให้เบิกค่าเช่าที่พกั ได้
เพิม่ ขึ้นสาหรับห้องพักอีกห้องหนึ่ง หรื อจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนก็ได้
(4) การเดินทางไปราชการใดจาเป็ นต้องพักแรม ให้เบิกค่าเช่าที่พกั ระหว่างที่ไป
ไปราชการได้เพียงระยะเวลาไม่เกิน 120 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ออกเดินทาง ถ้าเกิดต้องได้รับอนุมตั ิ
จาก ทร. โดย ปช.ทร. รับคาสัง่ ผบ.ทร. ทั้งนี้ให้พจิ ารณาถึงความจาเป็ นและประหยัดด้วย
(5)กรณี ที่ผเู ้ ดินทางไปราชการเจ็บป่ วยและต้องรักษาพยาบาลให้งดเบิกค่าเช่าที่
พัก
เว้นแต่กรณี ที่จาเป็ น ให้เบิกค่าเช่าที่พกั ได้ไม่เกิน 10 วัน
(6) กรณี ผเู ้ ดินทางไปราชการในหน้าที่เรขาณุการกับผูบ้ งั คับบัญชาที่เป็ นหัวหน้า
คณะซึ่งมีช้ นั ยศนาวาเอก (อัตรา นาวาเอกพิเศษ) ขึ้นไป หากมีความจาเป็ นต้องเดินทางพร้อมกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา และเพื่อประโยชน์ในการประสานสัง่ การในระหว่างเดินทางไปราชการ ให้พกั
แรมในที่เดียวกับผูบ้ งั คับบัญชา โดนเบิกค่าเช่าที่พกั ได้ตามสิ ทธิที่ตนเองได้รับ หรื อเบิกได้เท่าที่
จ่ายจริ งในอัตราต่าสุ ดของที่พกั นั้น แต่ไม่เกินอัตราที่ผบู ้ งั คับบัญชามีสิทธิเบิก
(7) อัตราการเบิกค่าเช่าที่พกั ตามข้อ (1) – (6) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังที่กาหนด และหรื อมาตรการระหยัดงบประมาณของ ทร.
2.1.2.3 ค่าพาหนะ (รหัสบัญชี 5103010199)
(1) การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่าที่
จ่ายจริ งโดยประหยัดดังนี้
ก การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทาง ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าจ่ายจริ ง
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ไม่เกินอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่ งทางบกกลางกาหนด เว้นแต่กรณี จาเป็ นที่ผู ้
เดินทาง
ถูกเรี ยกเก็บเงินเกินกว่าอัตราที่กาหนดให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง
ข การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกได้ที่จ่ายจริ งสาหรับการเดินทางรถด่วนหรื อ
รถด่วนพิเศษ ชั้นที่ 1 นัง่ นอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให้เบิกได้เฉพาะผูม้ ีช้ นั ยศนาวาโทขึ้นไป
(2) การเบิกค่าพาหนะรับจ้าง
ก. สาหรับผูม้ ียศนาวาโท ขึ้นไป ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้กรณี ดงั ต่อไปนี้
-การเดินทางไปกลับระหว่างที่อยู่ ที่พกั หรื อสถานที่ปฏิบตั ิราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจาทาง หรื อกับสถานที่จดั พาหนะที่ตอ้ งใช้ในการเดินทางไปยังสถารที่ปฏิบตั ิ
ราชการภายใต้เขตจังหวัดเดียวกัน
-การเดินทางไปกลับภายในเขตจังหวัดเดียวกันวันละไม่เกินสองเที่ยว
- การเดินทางไปราชการในเขตกรุ งเทพมหานคร
- การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ ที่
พักหรื อสถานที่ปฏิบตั ิราชการกับสถานียานพาหนะประจาทางหรื อสถานที่จดั พาหนะที่ตอ้ งใช้
ในการเดินทางไปยังสถานที่ที่ปฏิบตั ิราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริ งh;
ข ในกรณี ที่ไม่มียานพาหนะประจาทาง หรื อมีแต่ตอ้ งการความรวดเร็ วเพื่อ
ประโยชน์แก่ราชการให้ใช้พาหนะอื่นได้ แต่ผเู ้ บิกจะต้องชี้แจงเหตุผลและความจาเป็ น
ค สาหรับราชการชั้นยศต่ากว่านาวาโท ถ้ามีสมั ภาระสิ่ งของเครื่ องใช้ของทาง
ราชการไปด้วย และเป็ นเหตุให้ไม่สะดวกให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้
ง การเดินทางไปสอบคัดเลือกหรื อรับการคัดเลือก เบิกค่าพาหนะรับจ้างไม่ได้
จ อัตราการเบิกค่าพาหนะรับจ้าง เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กาหนด และหรื อมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร.
(3) การใช้พาหนะส่วนตัวไปราชการ จะต้องได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาก่อน
จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็ นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังที่กาหนด และหรื อมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร.
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(4) การเดินทางไปราชการโดยเครื่ องบินภายในประเทศ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
ก ชั้นธุรกิจ สาหรับข้าราชการทหารซึ่งมีช้ นั ยศนาวาเอก (อัตรานาวาเอกพิเศษ)ขึ้น
ไปมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทร. กาหนดให้สาหรับข้าราชการทหารซึ่งมีช้ นั ยศพลเรื อ
ตรี ข้ ึนไป)
ข ชั้นประหยัดหรื อชั้นต่าสุ ด สาหรับข้าราชการทหารซึ่งมีช้ นั ยศนาวาโทขั้นไป
(มาตรการประหยัดงบประมาณ ทร.)กาหนดให้สาหรับข้าราชการทหารซึ่งมีช้ นั ยศนาวาเอก
(อัตราวานาเอก พิเศษ) ลงมาและช้าราชการทหารซึ่งมีช้ นั ยศต่ากว่านาวาโท เดินทางโดย
เครื่ องบินได้กรณี
-ที่มีความจาเป็ นรี บด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
-ผูเ้ ดินทางไปราชการในหน้าที่เลขานุการกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาที่เป็ นหัวหน้าคณะซึ่งมีช้ นั ยศนาวาเอก (อัตรา นาวาเอก พิเศษ) ขึ้นไป หากมีความ
จาเป็ นต้องเดินทางพร้อมกับผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อประโยชน์ในการประสานสัง่ การในระหว่าง
เดินทางไปราชการ ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับผูบ้ งั คับบัญชามีสิทธิเบิก
ค ในการเดินทางไปราชการเพื่อไปรับเสร็ จ ตามเสด็จ หรื อส่ งเสด็จพระบรมวงศา
นุวงศ์ หากที่นงั่ โยสารที่กาหนด ในข้อ ก และ ข เต็ม แบะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ ให้ผมู ้ ี
สิ ทธิเบิกค่าโดยสารเครื่ องในชั้นที่สูงกว่าสิ ทธิได้ โดยต้องได้รับอนุมตั ิจาก ผบ.ทร.
ง กรณี นอกเหนือเพื่อรับเสด็จ ตามเสด็จ หรื อส่ งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ ที่มี
ความจาเป็ นต้องโดยสารเครื่ องบินในชั้นที่สูงกว่าสิ ทธิ จะต้องขอทาความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
2.1.1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ (รหัส 5103010199)
(1) ต้องเป็ นค่าใช้จ่ายที่ หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายได้เช่น ค่าปะยาง ค่า
ผ่านทางด่วน เป็ นต้น
(2)ต้องไม่เป็ นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรื อหนังสื อสัง่
การ ของกระทรวงการคลังกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ เช่น ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าสารณูปโภค เป็ นต้น
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(3)ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบตั ิราชการ ซึ่งถือว่าเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การบริ หารงานของส่ วนราชการ เช่น ค่าซื้อฟิ ล์มถ่ายรู ป (ที่ใช้ในการสารวจข้อมูลตามหน้าที่ราชการ
ของตน) เป็ นต้น
2.2 ไปการเดินทางราชการประจา
2.2.1 ผูม้ ีสิทธิได้รับสิ ทธิค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจา กรณี ดงั ต่อไปนี้
2.2.1.1 การเดินทางไปประจาต่างสานักงาน ไปรักษาการในตาแหน่ง หรื อรักษา
ราชการแทน เพื่อดารงตาแหน่งใหม่ ณ สานักงานแห่งใหม่
2.2.1.2 การเดินทางไปประจาสานักงานแห่งเดิม ในท้องที่แห่งใหม่ในกรณี ยา้ ย
สานักงาน
2.2.1.3 การเดินทางไปปฏิบตั ิงานตามโครงการหรื อการเดินทางไปช่วยราชการ
ซึ่งมีกาหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปี ขึ้นไป
2.2.1.4 การเดินทางไปช่วยราชการ ให้นบั เวลาการช่วยราชการต่อเนื่องและให้ถือ
เวลาการช่วยราชการตั้งแต่วนั ที่ครบกาหนดหนึ่งปี ขึ้นเป็ นต้นไป เป็ นการเดินทางไปราชการประจา
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจาได้แก่
2.2.2.1 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
2.2.2.2 ค่าเช่าที่พกั
2.2.2.3 ค่าพาหนะ รวมค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิง ค่าระวางบรรทุก ค่ารับจ้าง
หาบหาม
2.2.2.4 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
2.2.2.5 ค่าขนย้ายสิ่ งของส่วนตัวมาตรการประหยัดงบประมาณ ทร. งดเบิกชัว่ ครา
2.2.3 ผูเ้ ดินทางไปราชการประจาซึ่งมิใช่ไปตามคาร้องขอของตนเอง ให้เบิก
ค่าใช้จ่ายได้เช่นเดียวกับการเดินทางไปราชการ
2.2.4 การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางให้นบั ตั้งแต่เวลา
ออกจากสถานที่อยูจ่ นถึงสถานที่พกั ที่ไปรับราชการแห่งใหม่
2.2.5 ผูเ้ ดินทางไปราชการประจาจะเบิกค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะสาหรับบุคคลใน
ครอบครัวได้โดยประหยัด ส่ วนการเบิกค่าเช่าที่พกั และค่าพาหนะสาหรับผูต้ ิดตามให้เบิกได้
ดังต่อไปนี้
2.2.5.1 หนึ่งคนสาหรับข้าราชการทหารซึ่งมียศนาวาโทลงมา
2.2.5.2 ไม่เกินสองคน สาหรับข้าราชารทหารซึ่งมียศนาวาเอกขึ้นไป

11

2.2.6 ค่าพาหนะและค่าที่พกั สาหรับบุคคลในครอบครัว ให้เบิกในอัตราเดียวกับ
ผูเ้ ดินทางไปราชการประจา สาหรับผูต้ ิดตามให้เบิกได้อตั ราดับต่าที่สุด
2.2.7 ในกรณี ที่เดินทางไปถึงท้องที่ต้ งั สานักงาน ถ้าไม่อาจเข้าพักในที่พกั อาศัย
ที่ทางราชการจัดให้หรื อบ้านเช่าได้ และผูบ้ งั คับบัญชาอนุญาตแล้ว ให้เบิกค่าเช่าที่พกั สาหรับตนเอง
และบุคคลในครอบคัวได้ไม่เกิน 7 วันนับตั้งแต่วนั ไปถึวท้องที่ต้ งั สานักงานนั้น
2.2.8 ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไปประจาต่างสานักงานเดินทางโดยเครื่ องบิน ให้
บุคคลในครอบครัวเดินทางโดยเครื่ องบินได้ดว้ ย
2.2.9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณี ไปประจาสานักงานซึ่งต่าง
สังกัดให้เบิกจากสังกัดใหม่ซ่ ึงไปประจา
2.3 การเดินทางกลับภูมิลาเนา
2.3.1 ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ หรื อลูกจ้างซึ่งทางราชการเลิกจ้าง จะเบิก
ค่าใช้จ่ายสาหรับตนเองและครอบครัว ได้เฉพาะค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ เพื่อกลับภูมิลาเนาเดิม ตาม
อัตราสาหรับตาแหน่ง ระดับ ชั้น หรื อยศครั้งสุ ดท้าย
2.3.2 ข้าราชการหรื อลูกจ้างถึงแก่ความตาย ให้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ
2.3.1 ตกแก่ทายาทผูใ้ ดผูใ้ ดผูห้ นึ่งที่อยูก่ บั ข้าราชการ หรื อลูกจ้างขณะถึงแก่ความตาย
2.3.3 กรณี ที่ไม่มีทายาทที่อยูก่ บั ข้าราชการ หรื อลูกจ้างขณะถึงแก่ความตาย ให้
สิ ทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 2.3.1 แก่ทายาทผูใ้ ดผูห้ นึ่งที่มิได้ไปอยูด่ ว้ ย ถ้าทายาทผูน้ ้ นั ต้อง
เดินทางไปจัดการดังกล่าว ให้เบิกค่าใช้จ่ายสาหรับตนเองได้เฉพาะเดินทางกลับ การเดินทางและ
การขนย้ายสิ่ งของให้กระทาภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วนั ออกราชการ เลิกจ้าง หรื อตาย ถ้าเกิดต้อง
ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลัง
2.3.4 ข้าราชการซึ่งถูกสัง่ พักราชการ หรื อลูกจ้างซึ่งถูกสัง่ พักการจ้าง จะเบิก
ค่าใช้จ่ายสาหรับตนเองและบุคคลในครอบครัว เฉพาะค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ โดยจะไม่รอผลการ
สอบสวนถึงที่สุดก็ได้
2.3.5 ในกรณี ที่ผมู ้ ีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย ในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม จะขอเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่นซึ่งมิใช่ภูมิลาเนาเดิมโดยเสี ยค่าใช้จ่ายในการเดิมทางไม่สูง
กว่าให้กระทาได้
2.3.6 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมในกรณี ที่มิได้กาหนดไว้
ในข้อนี้ให้นาวิธีการเบิกในการเดินไปราชการประจา มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
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เอกสารประกอบการเบิก
1. ฏีกาเบิกเงินอื่น (กง.10)
2. หน้างบใบสาคัญคู่จ่ายเงิน(กง.10.1)
3. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
4. คาสัง่ เดินทางไปราชการ
5. ใบเบิกเงินค่าพาหนะชดเชย
6. ใบเสร็ จรับเงินค่าหอพัก (กรณี เบิกแบบจ่ายจริ ง)
7. ใบรับรองแทนใบเสร็ จรับเงิน (บก.111)
8. ใบเสร็ จรับเงินค่าโดยสารเครื่ องบิน
9. รายงานการขอเบิกเงินคงคลังระบบ RTN ERP
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่8) พ.ศ.2553
2.หนังสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค0502/ว 32 ลง 3 มี.ค37 เรื่ อง ซ้อมความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตาม
พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3.หนังสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค0409.6/ว42 ลง 26 ก.ค.50 เรื่ อง หลักเกณฑ์
การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นต้องจ่ายเนื่องในการ
เดินทางไปราชการ
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554
5.หนังสื อกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลง 31 ม.ค. 54 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึ กอบรมภายในประเทศ
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6.บันทึก สปช. ทร. ที่ต่อ สปช. ทร.เลขรับ 2057/48 ลง 8 มี.ค. 48 เรื่ องขอ
อนุมตั ิเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเกิน 120 วัน
7.หนังสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.6/ว104 ลง 22 ก.ย. 51 เรื่ องการ
เทียบตาแหน่ง
8.มาตรการประหยัดงบประมาณของกองทัพเรื อ

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและที่ต้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ

:กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรื อกรุ งเทพ

ที่ต้ งั สถานประกอบการ

: 2 ถ.อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย
แขวงบ้านช่างหล่อ กรุ งเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

: 02-475-55815 , 02-475- 55804 แฟ๊ กซ์02-475-54526

เวลาทาการ

: วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.

รู ปภาพ 3.1 แผนที่ต้ งั สถานประกอบการ
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3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้ บริการหลักขององค์กร
3.2.1งานด้ านฝ่ ายธุรกิจและกาลังพล
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่วยเหลือนายทหารกาลังพลดาเนิ นการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน
ทางธุรการ เอกสาร และการรายงาน ปฏิบตั ิหน้าที่แทนนายทหารกาลังพลในกรณี จาเป็ น
ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ : ดาเนิ นงานด้านกาลังพลเป็ นรายบุคคลทุกขั้นตอน รับผิดชอบ
และกากับดูแลการปฏิบตั ิงานการกาลังพล และธุรการ เปลี่ยน
เจตนารมณ์ ของผูบ้ งั คับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับการกาลังพลเป็ นนโยบาย และคาสั่ง ประสานงานกับ
หน่วยขึ้นตรง หน่วยเหนือ และหน่วยข้างเคียงเกี่ยวกับการกาลังพล ดาเนิ นงานทั้งปวงเกี่ยวกับการ
รักษาวินยั กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสัง่ และการบารุ งรักษาขวัญ เช่น บาเหน็จประจาปี การเลื่อนยศ
การประกาศชมเชยการให้รางวัล การสวัสดิการ การบันเทิง และการจัดระเบียบภายในที่บงั คับการ
ให้คาแนะนา และช่วยเหลือผูบ้ งั คับหน่วยในการบรรจุ และแบ่งประเภทบุคคล โดยถือสถิติที่ทาไว้
3.2.2 งานด้ านฝ่ ายยุทธการและการข่ าว
หน้าที่ ความรั บผิดชอบ : ควบคุ ม วางแผน อานวยการ และกากับดู แลการปฏิบตั ิ งานที่
เกี่ยวข้องกับงานยุทธการ และข่าว
ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ : เสนอแนะผูบ้ งั คับบัญชาเกี่ยวกับการวางแผนดาเนินการ และการ
กา กับดูแล การปฏิบตั ิการรักษาความปลอดภัย ตามภารกิจ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัด การ
ฝึ ก เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการฝึ กของหน่วยเหนือ และนโยบายของผูบ้ งั คับบัญชา วางแผน และ
ประสานการปฏิ บ ัติก ารข่า ว การต่ อต้านข่า วกรอง วางแผนการจัด การศึ ก ษา การจัด ครู ฝึกเพื่ อ
สนับสนุนหน่วยอื่นที่มิใช่พรรคนาวิกโยธิน

3.2.3 งานด้ านกองส่ งกาลังบารุง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุม วางแผน อานวยการ และกากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้องกับการส่ งกาลังบารุ ง
ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ : เสนอแนะผูบ้ งั คับบัญชาเกี่ยวกับการวางแผน ประสานการ
ปฏิบตั ิ และกากับดูแล การส่ งกาลัง การรั กษาพยาบาล การขนส่ ง การบริ การ และอื่น ๆ
ตรวจตราการปรนนิ บตั ิบารุ งอาวุธยุทโธปกรณ์ การเก็บรวบรวม การทาลาย การขนย้าย
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ยุทธภัณฑ์ การสุ ขาภิบาล การจัดทา และรักษาสถิติการส่ งกาลังของหน่วย วางแผน จัดหา เบิก
รับ เก็บรักษา แจกจ่าย และจาหน่ายอุปกรณ์ท้ งั ปวง

3.2.3 งานด้ านกองการเงิน
หัวหน้ าการเงิน : หน้าที่ความรั บผิดชอบ : เป็ นที่ปรึ กษาของผูบ้ งั คับบัญชา และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน การบัญชี และสถิติ
ลัก ษณะงานที่ ตอ้ งปฏิ บตั ิ : ปฏิ บตั ิ งานด้านการเงิ น และงบประมาณ ทั้งปวงของหน่ วยให้
ถูกต้อง ตามที่ทางราชการกาหนด ให้คาปรึ กษาแก่ผบู ้ งั คับบัญชาในเรื่ องที่เกี่ยวกับ การบริ หาร
การเบิก การรับ การจ่าย การเก็บรักษา การทาเอกสาร และการรายงาน กากับดูแล การปฏิบตั ิ
งานของเจ้าหน้าที่ในแผนก และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ได้
บัญ ญัติ ไ ว้ว่ า เป็ นหน้า ที่ ข อง นายทหารการเงิ น ตลอดจนปฏิ บ ัติ ง านตามที่ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา
มอบหมาย
หัวหน้ า บัญชี : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีเงินราชการ
ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ : ตรวจสอบ และรวบรวมเอกสารประกอบการลงบัญชี ให้ถูก ต้อง
และบันทึกบัญชี ให้ถู กต้องตรงกับหลักฐาน และทารายงานเสนอหัวหน้านายทหารการเงิ น
เสนอต่ อ ผูม้ ี อ านาจสั่ง จ่ า ยเงิ น ตามระเบี ย บ กห. จัด เก็บ และรั ก ษาเอกสาร บัญ ชี ไว้ใ นที่
ปลอดภัย และลงลายมือชื่ อในเช็ค หรื อใบถอนเงินของธนาคารร่ วมกับผูม้ ีอานาจจ่ายเงิน ลง
ลายมือชื่อแทนเมื่อหัวหน้านายทหารการเงินไม่สามารถปฏิบตั ิราชการได้
เสมียนการเงิน : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทาบัญชี และหลักฐานการรับ – จ่ายเงินของกอง
บังคับการกรม ตั้งฎีกาเบิกเงินค่าใช้จ่าย และเงินอื่นๆ ยกเว้นประเภทเงินเดือน
ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ : ควบคุม การลงบัญชีรับ -จ่าย และสอบยอดบัญชีตรวจแก้ฎีกา และ
หลัก ฐานการรั บ เงิ น การตั้ง ฎี ก าเงิ น เดื อ น เงิ น สะสม และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ บุ ต ร หั ก หนี้ สิ น
ป ร ะ จ า เ ดื อ น ตั้ ง ฎี ก า เ บิ ก เ งิ น เ ดื อ น เ งิ น ส ะ ส ม เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ บุ ต ร แ ล ะ เ งิ น อื่ น
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3.3 รูปแบบการจัดองค์ กร
ผูบ้ งั คับการกอง รปภ.ฐท.กท

รองผูบ้ งั คับการกอง รปภ.

แผนกธุรการและกาลังพล

แผนก ยุทธการและการข่าว

แผนก กองกาลังส่ งบารุ ง

แผนก การเงิน

การเงินฐานทัพ กรุ งเทพ

กรมการเงินทหารเรื อ
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
นายเทียนชัย ท่าหิ น ตาแหน่ง เสมียนการเงิน

ลักษณะงานทีร่ ับผิดชอบ
1. ทาเอกสารการเบิก ค่าใช้จ่าย ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรี ยน เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าบอกรับวารสาร ค่าล่วงเวลา งบ ร้อย รส คสช. และ ค่าไปรษณี ย ์
2. จะยกตัวอย่าง การปฏิบตั ิหน้าที่ในการฝึ กงาน เรื่ องตั้ง ฎีกา เบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
ราชการ
3. ข้าราชการที่หน่วยงาน จะออกไปเดินทางไปปฏิบตั ิราชการในแต่ละที่ จะมีคาสัง่ จาก
แผนกกาลังพลให้เดินทางไปปฏิบตั ิราชการ จะได้เอกสารเป็ นการเบิก ค่าใช่จ่ายต่างๆ
ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะประจาทาง ค่าพาหนะในการเดินทาง ค่าที่พกั
4. ได้เอกสารประกอบการเบิกมาแล้ว จะต้องมาตรวจดูความเรี ยบร้อยในการเบิก จะมี
ระเบียบ พระราชฎีกาว่าด้วยเรื่ องเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ว่าเบิกตามอัตราที่ได้กาหนดถูกต้อง
โดยใช้ พระราชฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบตั ิราชการ พ.ศ.2526 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 และมาตรการประหยัด ที่ ทร. กาหนด
5. เอาเอกสาร มาประกอบฎีกา ต้องลงเลข ฎีกาลงในสมุดตั้งฏีกา และมาลงข้อมลูในสมุด
จ่ายเงินอื่นๆ
5.1 พิมพ์ขอ้ มูล ยอดเงินในการเบิกครั้งนี้ โดยส่ งให้ นายทหารการเงินเป็ นคนเซ็นต์ชื่อ
และ นายทหารบัญชีเซ็นต์ชื่อด้วยลงในใบ กง.10
5.2 พิมพ์ หัวหน้าชุดหรื อ ผูร้ ับเงิน ลงในหน้างใบสาคัญคู่จ่ายเงิน ( กง.10.1) โดย มี
นายทหารการเงินเซ็นต์รับทราบในการเบิกและผูบ้ งั ดับการเป็ นผูเ้ ซ็นต์อนุมตั ิให้
เบิก
5.3 นาใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( แบบ 8708 )มาแนบ
5.4 คาสัง่ เดินทางไปราชการมาแนบ ด้วยตรวจวันที่ในการเดอินทางแล้วดูชื่อคนที่เดิน
ไปราชการในการเบิกให้ถูกต้องเหมือนกันทั้ง ชื่อคนเบิกและลงคาสัง่ ว่าให้คนนี้
ไปราชการ
5.5 ใบเบิกเงินค่าพาหนะ และ ค่ายานพาหนะ และใบเสร็ จรับเงินค่าห้องพักใน(กรณี
แบบจ่ายจริ ง)
6. ตรวจสอบความถูกในการเบิกว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วนหรื อใหม่
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7. แล้วส่ งเอกสาร ให้หน่วยแม่ การเงินฐานทัพเรื อกรุ งเทพ แล้วการเงิน ฐานทัพเรื อ
กรุ งเทพทาการตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเจ้าหน้าที่ได้ทาการตรวจสอบแล้ว จะนาฎีกา
นี้ส่งไปที่กรมการเงินทหารเรื อ เพื่อทาการโอนเงินให้หน่วย
8. เมื่อฎีกาได้ถึงกรมการเงินทหารเรื อเรี ยบร้อยแล้ว เอกสารนี้จะเข้าไป กองค่าใช้จ่ายให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบสาคัญถูกต้อง แล้ว ส่ งต่อให้ กองควบคุมงบประมาณ
และการเงินเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งการโอนเงินส่งต่อให้กองบัญชี เจ้าหน้าที่กอง
บัญชีเมื่อได้รับการแจ้งโอนจากกองควบคุมงบประมาณแล้วก็จะทาการแจ้งโอนส่ งต่อ
ให้กลับหน่วยที่ขอเบิกโดยจะแจ้งโอนให้หน่วยที่ขอเบิก เป็ นเสร็ จขั้นตอนในการ
กรมการเงิน
9. กองบัญชีได้ทาการโอนเงินกับมา ที่ การเงินฐานทัพ เมื่อการเงินฐานทัพได้มีการรับ
แจ้งโอนแล้ว ก็จะดาเนินการแจ้งโอนส่ งต่อและแจ้งให้การเงินกอง รปภ.ฐท.กท.ที่
ข้าพเจ้าได้ฝึกงาน
10. เมื่อได้รับการแจ้งโอนมาแล้ว ข้าพเจ้า ก็เสนอเช็ค ขออนุมตั ิการเบิกเงินจาก ผูบ้ งั คับ
กองให้ทราบแล้วไปเบิกเงินที่ธนาคาร เพื่อมาจ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางไปปฎิบตั ิราชการ

แผนกกาลังพล ส่ งเอกสาร
การเบิก

การเงิน กองรปภ.ฐท.กท.
ทาการเบิก ส่ งเอกสาร

การเงิน ฐานทัพเรื อ
กรุ งเทพ ทาการตรวจสอบ
ความถูกต้อง ส่ งต่อ

กรมการเงินทหารเรื อ ทาการตรวจสอบ โดย
จะไปทาการตรวจสอบ 3 กอง ได้แก่ กอง
ค่าใช้จ่าย กองควบคุมงบประมาณและ
การเงิน และ กองบัญชี เมื่อขั้นตอนทั้ง 3
เสร็ จสิ้ น แล้วแจ้งโอน ส่ งไปยัง

การเงิน ฐานทัพเรื อกรุ งเทพ จะทาแจ้งโอนเงิน
ส่ งต่อไปที่

การเงิน การเงิน กองรปภ.ฐท.กท. จะทา
การจ่ายเงินให้กบั ผูเ้ บิก

เสร็ จขั้นตอนการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ร.อ.อภิเดช พลชารี ตาแหน่ง หัวหน้าการเงิน
ร.ท.กิตติชยั คัจฉพันธ์ ตาแหน่ง นายทหารบัญชี
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559
รวมระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานทั้งสิ้ น 14 สัปดาห์
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
3.7.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ
3.7.2 วางแผนการจัดทาโครงการ
3.7.3 เสนอโครงการเพื่อนุมตั ิ
3.7.4 ศึกษารู ปแบบธุรกิจด้านบัญชี
3.7.5 จัดทาโครงการวางแผน
3.7.6 สรุ ปการจัดทาโครงการ
3.7.7 จัดทารู ปเล่มรายงานและเอกสารนาเสนอโครงงาน
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ตาราง 1 ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ของโครงการ
2. วางแผนการจัดทาโครงการ
3. เสนอโครงการเพื่ออนุมตั ิ
4. ศึกษารู ปแบบธุกิจการ
ทางานด้านค่าใช้จ่าย
5. จัดทาโครงการตามแผน
6.จัดทารู ปเล่มรายงานและ
เอกสารนาเสนอโครงการ

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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3.8ฮาร์ ดแวร์
 คอมพิวเตอร์
 เครื่ องถ่ายเอกสาร
 เครื่ องปริ้ นเตอร์
 เครื่ องสแกน
 เครื่ องคิดเลข
 กล้องถ่ายรู ป

3.9ซอฟต์ แวร์
 โปรแกรมMicrosoft Word
 โปรแกรมMicrosoft Excel
 โปรแกรม Power Point

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
4.1 รายละเอียดโครงงาน
การจัดทาเอกสารการเบิกเบีย้ เลีย้ งเดินทาง ในทางราชการเรียกว่ า (การตั้งฎีกาเบิกเบีย้ เลีย้ งเดินทางไป
ราชการฯ)
ลักษณะของงานที่รับผิดชอบในหน่วยงาน แผนกการเงิน กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรื อ
กรุ งเทพ คือการจัดทาเอกาารการเบิกเบียยเลียยงเดินทาง ในทางราชการเรี ยกว่า กการััยงีีกาเบิกเบียยเลียยง
เดินทางไปราชการฯ) ซึ่งมีรายละเอียดและขัยนัอนในการปฏิบัั ิดงั นีย
ขั้นตอนการจัดทาเอกสาร
รับเอกสารจาก (ข้ าราชการ ผู้ทเี่ บิก)

เอกสารทุกถูกต้ อง

เอกสารไม่ ครบถ้ วน
และไม่ ถูกต้ อง

แจ้ งพนักงานที่ปรึกษา

แจ้ ง (ผู้เบิก)

บันทึกเอกสาร ลงใน

จัดทาเอกสารการ

หัวหน้ าตรวจสอบ/ส่ ง

สมุดรายจ่ ายอืน่ กง. 16

เบิก/การตั้งฎีกา

ให้ ผบ.อนุมัติเบิกได้
ลงบันทึกในสมุด
พาสบุ๊ค ส่ งให้
การเงินฐานทัพเรือ
กรุงเทพ

การเงิน กองรักความ
ปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ

การเงินฐานทัพเรือกรุงเทพ

กรมการเงินทหารเรือตรวจ

ทาการจ่ ายเงินให้ กลับผู้เบิก

แจ้ งโอนเงิน

เอกสารและแจ้ งโอนเงิน

การเงินฐานทัพเรือ
กรุงเทพตรวจ
เอกสารเอกถูกต้ อง

17

ขัน้ ตอนการจัดทาเอกสาร

รูปภาพ 4.1 รับเอกสารจาก (ข้ าราชการ ผู้ทเี่ บิก)

18

บันทึกเอกสาร ลงในสมุดรายจ่ ายอืน่ กง. 16

4.2 บันทึกเอกสาร ลงในสมุดรายจ่ ายอืน่ กง. 16

19

4.3 จัดทาเอกสารการเบิก/การตั้งฎีกาและหัวหน้ าตรวจสอบ /ส่ งให้ ผบ.อนุมัติเบิกจ่ ายได้

20

4.4 ลงบันทึกในสมุดคู่มือวางฎีกา กง.18 ส่ งให้ การเงินฐานทัพเรือ

21

4.5 ส่ งให้ เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงินฐานทัพเรือกรุ งเทพ

22

กรมการเงินทหารเรือตรวจเอกสาร
และแจ้ งโอนเงิน

การเงินฐานทัพเรือกรุ งเทพแจ้ งโอนเงิน

การเงินฐานทัพเรือกรุงเทพแจ้ งโอนเงิน ให้ กบั การเงินกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือ กรุงเทพ

การเงินกองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือกรุงเทพทาการเบิกเงินจากธนาคาร

4.6 เส้ นทางการเดินทางเอกสาร
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4.7 เชิญข้ าราชการผู้เบิกมารับเงินเบีย้ เลีย้ งเดินทางไปราชการฯ

24

25

26

27

28
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบตั ิงาน
5.1.1 ความไม่ครบถ้วนของเอกสารประกอบการเบิก ได้แก่ คาสั่งให้ไปปฏิบตั ิราชการ
รายชื่อผูข้ อเบิกเงินไม่ตรงกับคาสัง่ ให้ปฏิบตั ิราชการ
5.1.2 เอกสารที่มีไม่ถูกต้องได้แก่วนั ที่ไปปฏิบตั ิเขียนมาไม่ตรงกับวันไปปฏิบตั ิราชการ
เซ๊นต์ลายชื่อมาไม่ครบ เอกสารประกอบการเบิกแนบมาไม่ครบ
5.1.3 การคานวณตัวเลขที่ผิดพลาด ได้แก่ ตัวเลขที่ระบุในเอกสารเมื่อทาการคานวณ
ยอดเงินแล้วไม่ตรงกับอัตราระเบียบเบี้ยเลี้ยงเดินไปปฏิบตั ิราชการที่ได้กาหนดไว
5.2 แนวทางในการแก้ไขปัญหา
เมื่อพบปั ญหาหรื ออุปสรรคจากการปฏิบตั ิงานจะต้องรายงานให้พนักงานที่ปรึ กษาทราบ
ด้วยวาจาแล้วจึงรายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยระบุรายเอียดเอกสารที่ตรวจสอบพบ
5.2.1 เมื่อตรวจพบความไม่ครบถ้วนของเอกสารต้องรายงานพนักงานที่ปรึ กษาเพื่อให้
พนักงานที่ปรึ กษาแจ้งไปยังผูเ้ บิกให้นาเอกสารแนบส่ งให้ครบถ้วน
5.2.2 ถ้าตรวจสอบพบว่าเอกสารที่มีไม่ถูกต้องจะเขียนรายงานข้อผิดพลาดในใบรายงาน
ของแผนกการเงิน เพื่อแจ้งพนักงานที่ป รึ กษานาไปแก้ไขหรื อแจ้งผูเ้ บิกให้ปรับปรุ
เอกสารให้ถูกต้อง
5.2.3 กรณี ที่คานวณตัวเลขผิดพลาดต้องเขี ยนรายงานข้อผิดพลาดพร้อมทั้งคานวณยอดเงิน
ที่ถูกต้องแจ้งในใบรายงานเพื่อรายงานให้พนักงานที่ปรึ กษารับทราบถึงข้อผิดพลาด
5.3 สรุปผลและข้ อเสนอแนะของโครงงาน
จากที่ ค ณะผู ้จ ัด ท าโครงงานได้ป ฏิ บ ัติ ง านในแผนกการเงิ น กองรั ก ษาความ
ปลอดภัยฐานทัพเรื อกรุ งเทพ ในตาแหน่งเสมียนการเงิน ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ
ด้านดังต่อไปนี้
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5.3.1 ประโยชน์ ต่นักศึกษาและสถานประกอบการ
ประโยชน์ ต่อนักศึกษา
1. ทาให้คณะผูจ้ ดั ทาโครงงานมีความพร้อมและมีความเข้าใจลักษณะของระบบงานราชการ
สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการเข้าร่ วมสหกิจศึกษาไปใช้ปฏิบตั ิได้จริ งในการ
ทางาน
2. ได้เรี ยนรู ้การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและการแก้ไขปัญหาต่างๆ
3. ได้เรี ยนรู ้การทางานแต่ละกระบวนการนั้นต้องคานึงถึงข้อเท็จจริ งเสมอ
4. ได้นาความรู ้จากการปฏิบตั ิงานจริ งมาใช้กบั โครงงาน
5. ได้ฝึกความรอบคอบ ความอดทน การแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นและความรับผิดชอบในการ
ทางาน
ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1. ได้แบ่งเบาภาระหน้าที่การทางานของพนักงาน ช่ วยลดเวลาในการทางาน ประหยัดด้าน
ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน เพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางานได้มากขึ้น
2. ได้รับความรู ้นอกเหนือจากการเรี ยนที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานในอนาคตได้
5.3.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงการ
เนื่ องจากในระหว่างในการจาทาโครงงานนี้ มีระยะเวลาจากัดทาให้เกิ ดอุปสรรคในการ
ค้น คว้า เอกสารเพื่ อ การรวบรวมข้อ มู ล ประกอบการท าโครงการจากการปฏิ บ ัติ ง านจริ ง ได้รั บ
ประสบการณ์ทางานที่หลากหลายและแตกต่างจากการเรี ยนในห้องเรี ยน สามารถนาความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทางานในอนาคตได้ ซึ้งพอสรุ ปประเด็นอุปสรรคได้ดงั นี้
1. ปั ญหาด้านความรู ้ความเข้าใจของการทาโครงงาน เนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทาไม่มีประสบการณ์
ในการทาโครงงาน จึงทาให้เกิดความล่าช้า
2. ปั ญหาความล่าช้าของการทารายงาน เนื่ องจากบางครั้งมีความผิดพลาดของเอกสารหรื อ
เอกสารไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทางานไม่ต่อเนื่อง
5.3.3 ข้ อเสนอแนะของโครงงาน
จากปั ญหาเบื้องต้นในการทางานและจัดทาโครงการ ควรวางแผนการจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลให้ดีเสี ยก่อนจะได้ทนั ตามกาหนดเวลา ดังเช่น
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1. ควรนาสมุดมาจดบันทึกขั้นตอนและมีวิธีการการใช้โปรแกรมคอมช่วยเพื่อให้การทางาน
รวดเร็ วและแม่นยาขึ้น
2. ควรปรับความเข้าใจและซักถามกับพนักงานในองค์กรก่อนการปฏิบตั ิงานต่างๆ เพื่อลด
ความผิดพลาดในการทางาน
5.4 สรุปผลและข้ อเสนอแนะการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.1 ประโยชน์ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประโยชน์ ต่อตนเอง
1. สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
2. รู ้จกั ตนเองมากขึ้นว่ามีความชอบงานการเงินงานบริ การและงานที่ตอ้ งมีระเบียบวินยั ตัวเอง
ดีมาก
3. นาความรู ้จากในห้องเรี ยนมาประยุกต์ใช้กบั การทางาน
ประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ
1. ช่วยประหยัดเวลาในการทางาน
2. ช่วยลดภาระงานของพนักงานประจา
ประโยชน์ ต่อสถานศึกษา
1.สร้างความสัมพันธ์และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมระหว่างมหาวิทยาลัยและสถานประอบการใน
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในสาขาวิชาชีพคณะบัญชี
5.4.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.4.2.1 การทางานในช่วงแรก ยังไม่เข้าใจในขั้นตอนการทางานจึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น แต่เมื่อ
ได้รับคาปรึ กษาจากพนักงานพี่เลี้ยง ก็สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ วมากขึ้น
5.4.2.2 ปั ญหาด้านการปรับตัวและสื่ อสารกับพนักงานในองค์กรอาจมีการสื่ อสารข้อมูลไม่
ตรงกันทาให้เกิดความผิดพลาดในการทางาน
5.4.3 ข้ อเสนอแนะ
5.4.3.1 ควรศึกษาขั้นตอนการทางานอย่างละเอียดก่อนการเริ่ มปฏิบตั ิงานทุกครั้งเพื่อลด
ความผิดพลาด
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5.4.3.2 ควรปรับความเข้าใจและซักถามกับพนักงานในองค์กรก่อนการปฏิบตั ิงานต่างๆ
เพื่อลดความผิดพลาดในการทางาน
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ภาคผนวก

1.ขั้นตอนการฝึ กงาน
ขั้นตอนที่ 1 รับเอกสารจากผูเ้ บิกเบี้ยเลี้ยงและตรวจสอบความถูกต้องตามระเอียดที่แนบมาและ
ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยเรื่ องเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบตั ิราชการฯหรื อไม่

คู่มือปฏิบัตดิ ้ านการเงินและข้ อบังคับกระทรวงกลาโหมไวใช้ ในการศึกษาการจัดทาเอกสารและศึกษาระเบียบ
อัตราเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง

ขั้นนตอนที่ 2 จัดทาเอกสารเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการฯ

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้ องของเอกสารและเสนอให้ หวั หน้ าตรวจเซ็นต์อนุมตั ิ

ขั้นตอนที่ 4 เสนอเอกสารส่ งให้ การเงินฐานทัพเรื อกรุ งเทพทาการตรวจแล้วส่ งต่อให้กรมการเงิน
ทหารเรื อตรวจสอบและแจ้งโอนเงิ น ให้กับแผนกการเงิ นกองรั ก ษาความปลอดภัยฐานทัพ เรื อ
กรุ งเทพต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อการเงินฐานทัพเรื อกรุ งเทพได้ทาการแจ้งโอนมาให้แผนกการเงินกองรักษาความ
ปลอดภัย ทางแผนกเราก็จะเชิญผูท้ ี่เบิกมาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบตั ิราชการฯ เป็ นอันเสร็ จขั้นตอน
การเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบตั ิราชการ

ที่แผนกมีเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวัน

มีการจัดแข่งกีฬาสามัคคีภายในหน่วย
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