




คำ�นำ�
การจดัการความรู้ เร่ือง การตดิตอ่ประสานงานอย่างมปีระสทิธภิาพของ

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน เป็นการจัดการความรู้ในเร่ืองที่ต่อเนื่องจากปี

การศกึษา 2558 และในปีการศกึษา 2559 ได้มกีารปรับปรุง เสาะแสวงหา  

จัดระบบ เพิ่มขยาย เพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การติดต่อประสานงาน

อย่างมปีระสทิธภิาพ มากข้ึน จดุเด่น ไดแ้ก่ มกีารคดัเลอืกต้นแบบแต่ละงาน 

เพือ่เข้าไปศกึษาเรียนรูกั้บหนว่ยงานท่ีเทยีบเคยีงกับคณะอืน่ในมหาวิทยาลยั

ราชภัฏลำาปาง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดส่งบุคลากรในงานบริการวิชาการ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานบริหารทั่วไป เข้าศึกษาดูงาน กับหน่วย

งานท่ีมีศักยภาพท่ีสูงข้ึน ได้แก่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วัตถุประสงคเ์พือ่นำาข้อมลูมาปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสือ่สารของ

คณะให้เข้มแข็งมากขึ้น 

เอกสารฉบับนี้ได้สรุปบทเรียนจากการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 

2559 และมีตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการติดต่อประสานงานอย่าง

มีประสิทธิภาพ 

                         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ก�รจัดก�รคว�มรู้ :  
ก�รติดต่อประส�นง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
บุคล�กรส�ยสนับสนุน คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

 ก�รบ่งชี้คว�มรู้         

  • เป็นมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่งของบุคลากรประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

       • เป็นทักษะสำาคัญช่วยให้องค์กรและบุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

 ก�รสร้�งและแสวงห�คว�มรู้           
       • ทบทวนองค์ความรู้เดิม  ทบทวนวิเคราะห์งาน

       • ศึกษาเรียนรู้กับ ผู้รู้ หน่วยงานอื่น            

 ก�รจัดคว�มรู้ ให้เป็นระบบ 
       • การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน

       • การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายนอก

       • ประเด็นการวิเคราะห์การติดต่อประสานงาน 5 ประเด็น

 ก�รประมวลและกลั่นกรองคว�มรู้ 
       • ปรับปรุงองค์ความรู้การติดต่อประสานงานของคณะ  

 ก�รเข้�ถึงคว�มรู้  
       • ระบบสารสนเทศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       • แฟ้มงานแต่ละบุคคล

 ก�รแบ่งปันแลกเปลี่ยนคว�มรู้  
       • เรื่องเล่าในระบบสารสนเทศคณะ

       • การประชุม

       • การสัมภาษณ์ สอบถามผู้รู้โดยตรง

 ก�รเรียนรู้                                  
       • การพัฒนาระบบงานบนเว็บไซต์คณะ

       • การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในงานที่ลึก

   และกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือกับกับผู้รับบริการ

       • มีตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้อง 
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องค์คว�มรู้ :  
ก�รติดต่อประส�นง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
บุคล�กรส�ยสนับสนุน คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559

คว�มเป็นม�และคว�มสำ�คัญ  
“การติดต่อประสานงาน” เป็นมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานที่ถูกกำาหนดไว้ในมาตรฐานกำาหนดตำาแหน่ง

ประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ จาก กพอ. และทักษะสำาคญั 

ของกลุม่ผูป้ฏบัิติงานสายสนบัสนนุในสถาบันอดุมศึกษา 

ดังนั้น การติดต่อประสานงานที่มีประสิทธิภาพย่อม  

ส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย สร้าง 

ความสัมพันธ์ท่ีดี สร้างความเข้าใจ ก่อให้เกิดความ

ร่วมมือ การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ลดข้อขัดแย้ง 

ประหยัดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพ  

จากการประชุมการจัดการความรู้ในปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา บุคลากรในคณะได้ร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยน 

วิเคราะห์ และพบว่า เทคนิคท่ีทำาให้บุคลากรมีการ

ติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีจำานวน 8 

ข้อ ได้แก่ 

    (1) การใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยและ

 เหมาะสม

    (2) มีขั้นตอนการทำางานที่ชัดเจน

    (3) มีการส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจเพ่ือให้ได้

 ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน

    (4)  มีการทบทวนการทำางานด้านกาประสาน-

 งานเพื่อนำาไปวางแผน

    (5)  สร้างความเช่ือม่ันและการยอมรับต่อการใช้

 ข้อมูลที่ชัดเจน

    (6)  ศึกษาลักษณะอุปนิสัยเฉพาะบุคคลก่อน

 ประสานงาน (รู้เรา) 

    (7)  รู้จักกาลเทศะสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน (รู้เขา)

    (8)  ต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน

 การทำางานส่งผลต่อการทำางานอย่าง

 รวดเร็ว

จากองค์ความรู้ ทั้ง 8 ข้อ นั้น บุคลากรทุกคนได้

นำามาใช้เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานในสำานักงาน และ

ทำาให้คณะบรรลุผลตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา 2559 คณะยังให้

ความสำาคัญในประเด็นการจัดการความรู้ เร่ืองการ

ติดต่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ีประชุมจึง

ให้เพิ่มเติมคำาว่า การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน

ภายในและหน่วยงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการเล่าเรื่องผ่านทางช่องทางระบบสารสนเทศคณะ  

และแบ่งกลุ่มพูดคุย วิเคราะห์การติดต่อประสานงาน 

จำานวน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ สถานการณ์การติดต่อ

ประสานงานของสว่นงาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของการติดต่อประสานงาน วิธีการสู่ความสำาเร็จของ

การติดต่อประสานงาน แนวทางการแก้ไขและหรือ

ออกแบบการติดต่อประสานงานเพื่ออนาคต  ต้นแบบ

ของผู้ติดต่อประสานงานที่ดี  
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ผลก�รจัดก�รคว�มรู้
บทเรียนที่ได้  

   • หากมีการปรับเปลี่ยนแผนการจัดการความรู้ จะทำาให้กระบวนการ

 จัดการความรู้มีความชัดเจนมากขึ้น

   • หากมีการปรับเปลี่ยนวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะทำาให้บุคลากรให้

 ความสนใจ และจัดสรรเวลาเล่าเรื่องผลการปฏิบัติงานได้มากขึ้น

   • หากมกีารปรบัปรงุระบบข้อมลูสารสนเทศ จะทำาให้ลดการใช้ทรพัยากร 

 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

แก่นคว�มรู ้ 
 บุคลากรควรมคีวามรู้ในงานของตนเองอย่างลกึและกว้าง เนือ่งจากการ

มีความรู้อย่างละเอียด จะทำาให้เกิดความมั่นใจในการตอบข้อคำาถาม สร้าง

ความเชื่อมั่น และอาจารย์จะให้ความร่วมมือ

สิ่งที่ควรทำ�   
 ตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้องในงานของตนเอง

วิธีก�รสู่คว�มสำ�เร็จก�รจัดก�รคว�มรู้
 ดำาเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ของ กพร. จำานวน 7 ขั้นตอน

 

 

 ถอดบทเรียนและประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

 

 มีการติดตามผล โดยวิธีการสอบถามตัวต่อตัว และจากเรื่องเล่า  

1

2

3
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(1) การพฒันาระบบงานบนเวบ็ไซต์ โดยออกแบบช่องทางการจดัการความรู้

 บนเว็บไซต์

(2) การเพิ่มพูนความรู้ในงานของตนเอง ให้ละเอียดลึกและกว้างด้วย

 การศึกษาจากผูรู้้ในหนว่ยงานท่ีเทียบเคยีงและหนว่ยงานท่ีมศัีกยภาพสงู

 กวา่ คณะจดัทำาโครงการและกิจกรรมเพือ่เพิม่พนูความรูใ้ห้บุคลากร โดย 

         • จัดส่งบุคลากรท่ีปฏิบัติเ ก่ียวข้องด้านการสื่อสารและ

  เทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานในศูนย์คอมพวิเตอร ์มหาวิทยาลยั

  เชียงใหม ่เพือ่ศกึษาทำาความเข้าใจในระบบงาน และสามารถ

  นำามาวางแผนออกแบบโปรแกรมใช้งานเกี่ยวกับงานธุรการ

  และงานอื่นๆ

         • จดัสง่บุคลากรท่ีเข้าบรรจใุหมแ่ละบคุลากรตน้แบบ เข้าศึกษา

  ดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวต่อตัวกับหน่วยงานอื่นใน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

(3) การจดัทำาแฟม้งาน เอกสารตัวอย่างทีถู่กต้องของแต่ละงาน ให้บุคลากร

 แต่ละงานจัดทำาแฟ้มงาน และคัดเลือกตัวอย่างเอกสารท่ีถูกต้องลงใน

 ระบบสารสนเทศของคณะ

(4) แนวปฏิบัติที่ดีของ best practice คณะ 

 

วิธีก�รหรือนวัตกรรมที่ได้จ�กก�รเรียนรู้
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ตัวอย่�งแนวปฏิบัติที่ดี :  
เรื่อง วิธีก�รติดต่อประส�นง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ

การจัดการความรู้งานพัสดุและการเงินในครั้งน้ีเกิดจากการปฏิบัติ

งาน ซ่ึงพบเจอปัญหาจากการปฏิบัติงานจริงของข้าพเจ้า โดยแก้ไข

ปัญหาด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสอบถามจากรักษาการหัวหน้า

งานพัสดุและการเงินของคณะฯ รวมไปถึงการเข้าศึกษาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับหน่วยงานส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ระดับคณะท่ีปฏิบัติงานใน

สายงานด้านพสัดุและการเงิน เพือ่ศกึษาวิธกีารและเทคนคิในการติดต่อ

ประสานงานให้มปีระสทิธิภาพ ซ่ึงแตล่ะหนว่ยงานมวิีธีและเทคนคิการ

ปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย ท้ังที่ประสบผลสำาเร็จสามารถดำาเนินการต่อ

เนื่องได้ในระยะยาว และไม่สามารถดำาเนินการต่อได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับ

ข้อเสนอแนะในการปฏบัิติงานให้มปีระสทิธภิาพ โดยสรุปใจความสำาคัญ

ได้ว่า งานพสัดแุละการเงินนัน้ เป็นงานทีผู่ป้ฏบิตังิานตอ้งมคีวามรู้ทาง

ดา้นระเบยีบ ข้อบังคับ ข้อกำาหนด และประกาศงานพสัดุและการเงิน มี

ความชำานาญการในงานพสัดุ เพือ่ทีจ่ะสามารถให้คำาแนะนำา คำาปรกึษา 

แนะแนวทางการดำาเนินงานพัสดุและการเงินให้ผู้รับบริการได้แม่นยำา 

ครบถ้วน โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งเป็นการสร้างความ

มัน่ใจ ความเช่ือมัน่ให้กับผูม้ารับบรกิารว่าจะได้ข้อมลูทีถู่กตอ้ง ซ่ึงตรงนี้

ตวัข้าพเจา้ยังไมม่คีวามชำานาญงานเทา่ทีค่วร อาศยัความรูเ้ดมิจากการ

เป็นเจา้หนา้ท่ีบรหิารงานท่ัวไป ของมหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง จงึจำาเป็น

ที่จะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุและการเงินเพิ่มขึ้นอีกมาก

น�งส�วกนกวรรณ ก�ทะบุตร
เจ้�หน้�ที่บริห�รง�นทั่วไป
ส่วนง�นพัสดุและก�รเงิน

เรื่องเล่�โดย...
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ปัจจุบัน ข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงิน 

ของคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์เป็นระยะเวลา 

1 เดือน ข้าพเจา้พบเห็นข้อผดิพลาดทีเ่กิดข้ึนในระหว่าง

การปฏบัิตงิาน ท้ังท่ีเป็นปัญหาทีเ่กิดจากตัวข้าพเจา้ หรือ

ผู้เข้ารับริการ ในเรื่องของการยืมเงินทดรอง กรณีเดิน

ทางไปราชการช่ัวคราว โดยปัญหาส่วนมากที่พบ คือ 

ผูรั้บบริการและผูใ้ห้บรกิาร ไมแ่มน่ยำาในระเบียบ ข้ันตอน

การยืมเงินทดรองไปราชการ จากปัญหาที่พบทำาให้

ข้าพเจ้าได้คิดที่จะจัดทำาข้ันตอนการยืมเงินทดรองไป

ราชการ กรณีเดินทางไปราชการช่ัวคราว เพื่อให้เกิด

ความรู้เท่ากัน คือ “รู้เขา รู้เรา เรารู้เท่ากัน” ขั้นตอน

การยืมเงินทดรองไปราชการนี ้เมือ่นำาไปใช้แลว้จะทำาให้

การติดต่อประสานงานด้านเอกสารมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล คือ 

ผู้รับบริการ : สามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการยืม

เงินได้ด้วยตนเอง  

ผู้ให้บริการ : เจ้าหน้าที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแทนปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
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นอกจากนี้ยังได้จัดทำากระดานถาม-ตอบ ตัวอย่างการจัดทำาเอกสารการขอยืมเงินและคืนเงินที่ถูกต้อง

ขั้นตอนก�รยืมเงินทดรองไปร�ชก�ร ข้�พเจ้� จำ�แนกออกเป็น 2 ส่วน  
 ส่วนที่ 1    ยังไม่ได้เดินท�งไปร�ชก�ร
 ส่วนที่ 2    เดินท�งไปร�ชก�รแล้ว
และนำ�เสนอเป็นแผนภูมิ...

ขั้นตอน
ก�รยืมเงิน

เอกส�ร
ประกอบ

ก�รยืมเงิน

ขั้นตอน
ก�รคืนเงิน

เอกส�ร
ประกอบ

ก�รคืนเงิน

ยังไม่ได้เดินท�งไปร�ชก�ร

เดินท�งไปร�ชก�รแล้ว
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ยังไม่ได้เดินท�งไปร�ชก�ร • ตรวจสอบสถานการณ์ยืมเงินทดรอง

ราชการ โดยใช้เลขประจำาตัวประชาชนของ

ผู้ยืม

• ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร

ประกอบการยืมเงิน

• บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ

• พิมพ์สัญญายืมเงินส่งให้งานการเงิน 

จำานวน 2 ฉบับ 

**หมายเหตุ**

• การยืมเงินไปราชการ ต้องยื่นเรื่องขอ

ยืมเงินก่อนไม่น้อยกว่า 6 วันทำาการ

• การยืมเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/

จัดงาน ต้องย่ืนเร่ืองขอยืมก่อนไม่น้อยกว่า 

6 วันทำาการ

• กรณีผู้ยืมเงินไม่สามารถรับเงินด้วย

ตนเองได้ ให้จัดทำาใบมอบฉันทะให้บุคคล

อื่นรับเงินแทนพร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัว

ประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรลกูจา้งประจำา

• กรณีผู้ยืมเงินยังไม่ชำาระเงินยืมรายเก่า 

ห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมรายใหม่

ขั้นตอน
ก�รยืมเงิน

• โครงการฉบับจริง 1 ฉบับ พร้อมแนบ

กำาหนดการ และสำาเนาโครงการ 1 ฉบับ 

พร้อมแนบกำาหนดการ

• สัญญายืมเงิน จำานวน 2 ฉบับ 

• ประมาณการค่าใช้จ่าย 

• หนังสือสั่งการหรือหนังสืออนุมัติให้ไป

ราชการ

• เอกสารขออนุญาตเดินทางไปราชการ 

ปร.๑

**หมายเหตุ**

• ผู้ยืมต้องได้รับอนุมัติให้ไปราชการหรือ

มีโครงการที่ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย

แล้วเท่านั้น

• กรณีเดินทางไป

• ไม่ค้างชำาระหนี้เงินยืมสัญญาเดิม

เอกส�ร
ประกอบ

ก�รยืมเงิน
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• เขียนเอกสารรายงานการเดินทาง 

• ตรวจสอบเอกสารประกอบการคืนเงิน

ให้ถูกต้อง

• กรณีที่ใช้จ่ายเงินไม่เต็มจำานวนเงินที่

ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ ให้เบิกจ่ายตาม

จ่ายจริง และคืนเงินสดที่เหลือ 

**หมายเหตุ**

การสง่ใช้ใบสำาคัญคู่จา่ยและเงินเหลอืจา่ย

ในการคืนเงิน

• ส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุด

การดำาเนินกิจกรรม กรณีดังต่อไปนี้

- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

- เงินยืมราชการอื่นๆ

• สง่ใช้ภายใน 15 วัน นบัจากวันเดินทาง

กลับ กรณีดังต่อไปนี้

- เดินทางไปราชการชั่วคราว

- เดินทางไปราชการตา่งประเทศชัว่คราว

ขั้นตอน
ก�รคืนเงิน

• แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 

(แบบ 8708)

• ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก. 111) 

• หลักฐานการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดิน

ทางไปราชการ 

• ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าห้องพักของ

โรงแรม 

•  ใบแจง้รายการใน FOLIO ของโรงแรม 

(ถ้ามี) 

• กรณีผู้บริหารเดินทางไปราชการใน

ประเทศโดยเคร่ืองบิน ให้ใช้กากตั๋วเครื่อง

บิน (ถ้ามี)

• หนังสือสั่งการหรือหนังสืออนุมัติให้ไป

ราชการ ประมาณการค่าใช้จ่าย

เอกส�ร
ประกอบ

ก�รคืนเงิน
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Q : การยืมเงินทดรองราชการเพื่อไปราชการต้องดำาเนินการล่วงหน้ากี่วัน

 ทำาการ

A :  ดำาเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 6 วันทำาการ

................................................................................................................................................................

Q :  ในกรณีเดินทางไปราชการ ผู้ยืมเงินจำาเป็นต้องเป็นผู้ที่เดินทางไปราชการ

 ทำาการยืมเองหรือไม่

A :  สามารถให้ผู้อื่นยืมเงินทดรองราชการแทนได้ 

................................................................................................................................................................

Q :  การขออนุมัติเดินทางไปราชการ จะต้องระบุวันที่อย่างไรจึงจะเบิก

 ค่าใช้จ่ายได้

A :  ต้องระบุจำานวนวันให้ครอบคลุมวันที่เดินทางออกจากที่พักหรือที่ทำางาน

 จนถึงวันเดินทางกลับถึงที่พักหรือที่ทำางาน

................................................................................................................................................................

Q :  การเดินทางไปราชการ ถ้าสิ้นสุดภารกิจแล้ว ลาพักผ่อนต่อ จะขออนุมัติ

 อย่างไรจึงจะเบิกค่าใช้จ่ายได้

A :  ต้องขออนุมัติไปราชการ ดังนี้

       -  ขออนุมัติให้ครอบคลุมวันที่ออกจากที่พัก จนถึงวันที่เดินทางกลับถึงที่พัก 

 เพื่อจะได้เบิกค่าพาหนะเที่ยวไปและเที่ยวกลับได้

       -  ค่าเบี้ยเลี้ยงให้นับตั้งแต่วันที่ออกเดินทางถึงวันที่สิ้นสุดภารกิจใน

 การเดินทางไปราชการ จะนำาวันที่พักร้อนมานับรวมเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยงไม่ได้

................................................................................................................................................................      

Q :  กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเบิกค่าที่พักเหมือนกันหรือไม่

A :  ต้องเบิกเหมือนกันทั้งคณะ โดยต้องขออนุมัติไว้ก่อนเดินทางว่าเบิกแบบ

 เหมาจ่ายหรือเบิกตามที่จ่ายจริงไม่เกินที่ระเบียบกำาหนด

................................................................................................................................................................

Q :  ขออนุมัติจ้างเหมาไม่รวมค่าน้ำามัน จะมาขอเบิกค่าน้ำามันได้หรือไม่

A :  ให้รวมค่าน้ำามันไว้ในค่าจ้างเหมารถ

................................................................................................................................................................

Q :  รถมอเตอร์ไซด์รับจ้างถือเป็นยานพาหนะประจำาทางหรือไม่

A :  ถ้าเป็นมอเตอร์ไซด์หรือรถสองแถวหรือรถอื่น ที่มีเส้นทางที่วิ่งที่แน่นอน 

 และอัตราค่าโดยสารที่แน่นอนถือเป็น รถประจำาทาง แต่ถ้าวิ่งนอก

 เส้นทางถือเป็นรับจ้าง

................................................................................................................................................................

Q :  การเดินทางโดยเครื่องบิน จะใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัท Agoda ได้หรือไม่

A :  สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัท Agoda ได้ หรือใช้ E-Ticket ใน

 การเบิกจ่ายได้

คำ�
ถ�ม
ที่
พบ
บ่อย
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Q : การเดินทางไปราชการภายในประเทศโดยเคร่ืองบินจะใช้อะไรเป็นหลักฐาน

 การเบิกจ่าย

A :  หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน แยกเป็น 3 กรณี ดังนี้

       -  กรณีมีหนังสือจากส่วนราชการให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อน ใช้ใบแจ้งหน้ี

 เป็นหลักฐานในการเบิกเงิน 

       - กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสาร (passenger

 Air Tariff) หากไม่มีกากบัตรโดยสารให้ใช้บัตรผ่านข้ึนเคร่ือง (Boarding  

 Pass)

       - กรณีซ้ือ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary 

 Receipt) ประกอบด้วย

  - ชื่อสายการบิน

  - วันที่ออก

  - ชื่อ-สกุล ของผู้เดินทาง

  - ต้นทาง-ปลายทาง

  - เลขที่เที่ยวบิน

  - วันเวลาที่เดินทาง

  - จำานวนเงินค่าโดยสาร 

  - ค่าธรรมเนียมอื่นๆ และจำานวนเงินรวม

................................................................................................................................................................

Q :  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สามารถเบิกได้มีอะไรบ้าง

A :  ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ คือ

       - ค่าเช่าที่พัก

       - ค่าพาหนะ

       - ค่าเบี้ยเลี้ยง

       - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

................................................................................................................................................................

Q :  การเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ถือว่าเป็นการเดินทางไปราชการ หรือไม่

A :  ถือเป็นการเดินทางไปราชการ

................................................................................................................................................................

Q : กรณียืมเงินทดรองราชการเดินทางไปราชการ มีค่าใช้จ่ายจ่ายจริงเกินกว่า

 วงเงินที่ขออนุมัติ สามารถเบิกเงินเพิ่มตามที่จ่ายจริงได้หรือไม่ 

A :  เบิกเงินตามจริง ส่วนที่เกินให้สำารองจ่าย

................................................................................................................................................................

                    

คำ�
ถ�ม
ที่
พบ
บ่อย
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