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กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, “มติที่ประชุมครั้งที่ 7/2557 เรื่องการเบิกค่าตอบแทน
 การสอนนักศกึษาภาคปกติเกิน 12 คาบ ต่อสัปดาห์ของแต่ละภาคการศึกษา” วันจันทร์
 ที่ 7 สิงหาคม 2557. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
เกียรติขจร  โฆมานะสิน. (2550). LEAN วิถีแห่งการสร้างคุณค่าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ. กรุงเทพฯ.
 อมรินทร์พริ้นต้ิง แอนด์พับลิซซิ่ง. 
จิรวัฒน์ ลือชัย. (2554). อิทธพิลขององค์การแห่งการเรียนรู้ต่อความรู้และการมีส่วนรว่มในการ
 ปรับปรุงงานเพื่อลดความสญูเปล่า กรณศีึกษา บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย  

จำกัด (มหาชน). วิทยาลัยบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ    
 ทหารลาดกระบัง  
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี. (2549). ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี เรื่องอัตราค่าตอบแทน      
 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนนักศึกษาภาคปกติ. ลงวันที่ 20 มิถนุายน พ.ศ. 2557.  
  จาก http://office.dru.ac.th/office/regulationsdru/regulations49_003.pdf 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี. (2547). พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ.2547. กรุงเทพฯ : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ ฉบับที่ 2. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 69 ก.              
 หน้า 15-17. 17 ตุลาคม 2550. 
พระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ (ฉบับที่ 3). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนท่ี 110 ก.  
 หน้า 27-30. 27 พฤศจิกายน 2555.    
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547. (2547). ราชกิจจานุเบกษา.  กรุงเทพฯ : สำนักงาน
 คณะกรรมการกฤษฎีกา 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที ่6 ), พ.ศ. 2543. 
 ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 76 ตอนท่ี 98   
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
 ประเทศ, พ.ศ. 2549. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 129 ตอนท่ี 123 ตอนพิเศษ 98 ง.   
 22 กันยายน 2549. 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
 ประเทศ, ฉบับที่ 2 , พ.ศ. 2552. ราชกิจจานุเบกษา. เลม่ 126  ตอนพิเศษ 183 ง.   
 22  ธันวาคม 2552. 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
 ประเทศ, ฉบับที่ 3,  พ.ศ. 2555. ราชกิจจานุเบกษา. เลม่ 129  ตอนพิเศษ 141 ง.  
 17 กันยายน 2555. 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ,  พ.ศ.2549. กระทวงการคลัง. 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ,               
 พ.ศ. 2550. กระทวงการคลัง. 
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศ และแก้ไขเพ่ิมเติม,  
 พ.ศ.2536 . กระทวงการคลัง. 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ,   
 พ.ศ. 2553. กระทวงการคลัง. 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไข
 เพ่ิมเติม, (ฉบับ 2) พ.ศ.2554. กระทวงการคลัง. 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยระเบียบเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน
 สถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา, พ.ศ. 2551. กระทวงการคลัง. 
ระเบียบกระทรวงการคลังระเบียบ หลักเกณฑ์ เก่ียวกับการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ.  
 กระทวงการคลัง. 
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. 2551.  กระทวงการคลัง. 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และ(ฉบับแก้ไข), พ.ศ. 2548. กระทวงการคลัง. 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และแก้ไขเพ่ิมเติม, พ.ศ. 2535. กระทวงการคลัง. 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยวิธีพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง
 , พ.ศ. 2544. กระทวงการคลัง. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยการจ่ายเบ้ีย ประชุม, พ.ศ.2557. กระทวงการคลัง. 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย, พ.ศ.2556. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย เร่ือง ระเบียบบริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย , พ.ศ. 2557. 
ระเบียบสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ และประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏธนบุรี “เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าตอบแทนพิเศษในมหาวิทยาลัย”, พ.ศ. 
 2556 . 
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ, ปี 2556. 
วรรณฤดี เที่ยงวัน. (2551). การเปรียบเทียบระบบการควบคุมภายในด้านการเงนิ และการ 

บัญชีของโรงพยาบาลเชียงดาวจังหวัดเชยีงใหม่ กับมาตรฐานการควบคุมภายในของ
 คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 
วนิดา ปอน้อย. (2552). การศึกษาความเสีย่งเก่ียวกับการปฏิบัติไม่เปน็ไปตามกฎระเบียบข้อบงัคับ
 ทางด้านการเงินและพัสดุ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค. 0530.4/ว 1177, “เรื่อง แบบเบิกค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ” ,             
 ลง วันที่ 11 มกราคม 2545. 
หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค 0312 / ว 114. “เรื่องการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ”
 ลงวันที่ 19 มิถนุายน 2550. 
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0530.4/ว 1177 , “เรื่องแบบใบเบิกคา่ใชจ่้ายในการเดินทาง ไป
 ราชการ”. ลงวันที่ 1 มกราคม2545. 
หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.6/ว.42, “เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกคา่พาหนะรับจ้าง ข้ามเขต
 จังหวัด เงิน ชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้อง จ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ”. 
 ลงวันที่ 26  กรกฎาคม 2550. 
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หนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที ่กค0406.4 / ว.121,  ลงวันที ่29 พฤศจิกายน 2553. 
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที ่กค 0409.6/ ว 65, “เรื่องกำหนดอัตราคา่เชา่รถยนต์”. 
 ลงวันที่ 4  กรกฎาคม 2555. 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0406.4/ว16, “เรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและ 
 คณะอนุกรรมการท่ีมีสิทธิได้รับเบีย้ประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นราย
 ครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานกุารและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 4)”,  
 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2557. 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0406.4/ว.18, “เรื่อง หลกัเกณฑ์การเบกิจ่ายค่าตอบแทน  
 คณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค้วบคมุงานก่อสร้าง”,  ลงวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2551. 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค0406.4/ว.231, “ เรื่อง แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพเิศษ
 และคา่สอนเกินภาระงานสอน”, ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551. 
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว.24, ” เรื่อง การเบิกจ่ายเงนิค่าผ่านทางด่วน พิเศษ 
(รถยนต์ ของส่วนราชการ)”, ลงวันที่20 กมุภาพันธ์ 2547. 
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค.0409.6/ว.27 “เรื่อง การเบิกจ่ายเงินคา่ผ่านทางด่วน พิเศษ (รถ
 ประจำตำแหน่ง)”, ลงวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2548. 
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.7/ว30, “ เรื่องการเบิกจ่ายเงินคา่ตอบแทนนักเรียน นักศึกษา
 ที่ช่วยปฏิบัติงาน”, ลงวันที่ 3 เมษายน 2558. 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.73, “ เรื่องการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน 
 ภายในประเทศ (หลักเกณฑ์การใหส้่วนลดราคาบัตรโดยสาร)”,  
 ลงวันที่17 มิถนุายน 2547. 
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว.74, “เรื่องการเบิกจ่ายคา่โดยสารเครื่องบนิของบริษัทโอ
 เรียนท์ไทย จำกัด และบริษัทไทยแอร์เอเชีย”,  ลงวันที่ 18  มิถุนายน  2547. 
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว.101, “เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบิน 
 ภายในประเทศ (หลักเกณฑ์การซ้ือบัตรโดยสารกับ บมจ. การบินไทย”, ลงวันที่ 9  
 กันยายน 2547. 
หนังสือราชการ โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการ
 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ,  พ.ศ.2550. 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 158,  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2553. 
ศุภชัย ยาวะประภาษ.(ม.ป.ป.).  การปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง: กลยุทธ์ในการเพิม่คุณภาพ
 บริการภาครัฐ. คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ. (ม.ป.ท.). หน้า 31. 
สุขุมาลย์ รื่นสุคนธ์. (2550).  ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงาน การเงิน กองคลัง 
 สำนักอธิการบดี. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 
Productivity Press Development Team. (2549).  การบ่งชี้ความสูญเปลา่.  แปลโดย.  วิทยา สุหฤท
 ดำรง; และ ยุพา กลอนกลาง. กรุงเทพฯ.  ส.เอเชียเพรส (1989). 
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