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ค ำน ำ 
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน “การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน” ฉบับน้ี จัดท าขึ้นโดยได้รวบรวม
ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ได้รับอนุมัติโครงการ จนกระทั่งจัดท ารายงานผลการด าเนิ
นงานฉบับสมบูรณ์เพื่อส่งมอบให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องติดต่อประส
านงานกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย การบริหารจัดการเรื่องการเงินงบประมาณ การพัสดุ งานด้านธุรการเอกสาร โครงก
าร ที่ผู้รับผิดชอบโครงการจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจเพื่อให้สามารถบริหารโครงการได้อย่างราบรื่น  มีข้อข้ดข้อ
งน้อยที่สุด ซึ่งส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ในฐานะหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ประสานและอ านวยการในกา
รด าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน หวังว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะท าให้เกิดมาตรฐานของการบริหารโครงก
ารบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยโดยรวมต่อไป  
 
                 
         
  

                                         ส ำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย 



สำรบัญ 
                     หน้า 
บทที่ ๑ บทน ำ 
   ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ  
   วัตถุประสงค์   
   ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 
   นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
๑ 
๑ 
๒ 
๒ 

บทที่ ๒ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน 
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
   แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 
๓ 
๔ 
๖ 

บทที่ ๓ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
   ลักษณะงาน  
   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
      ขั้นเตรียมการ 
      การขออนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินโครงการ 
      การขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงาน 
      การขออนุมัติจัดโครงการ 
      การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง 
      การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
      การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
      การขออนุมัติค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
      ขั้นการด าเนินงาน 
      ขั้นหลังด าเนินการ 
      การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

 
๑๐ 
๑๐ 

 
๑๓ 
๑๖ 
๑๘ 
๒๐ 
๒๓ 
๒๗ 
๓๐ 
๓๙ 
๔๐ 
๔๒ 

   เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

   ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 
๔๓ 
๔๕ 

บทที่ ๔ ปัญหำ อุปสรรค แนวทำงแก้ไข และกำรพัฒนำงำน 
   ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

 
๔๖ 
๔๗ 



สำรบัญ 
                     หน้า 
ข้อเสนอแนะ 
บรรณำนุกรม 

๔๗ 
๔๘ 

ภำคผนวก  
ระเบียบประกำศที่เกี่ยวข้อง 

 

   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
   พราะราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕๐ 
 

๖๗ 
๗๖ 
๙๖ 

 
๙๙ 

ตัวอย่ำงเอกสำรที่ใช้ในกำรบริหำรโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน   
   สัญญายืมเงิน ๑๐๓ 
   แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ ๑๐๔ 
   แบบรายงานการเดินทางไปราชการ ๑๐๕ 
   แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๑๐๘ 
   หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๑๑๐ 
   บัญชีลงชื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๑๑๑ 
   แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกต ิ ๑๑๒ 
   แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลส าเร็จและความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑๑๓ 

   รูปแบบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานฉบับสมบูรณ์ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๑๑๕ 

 
  



สำรบัญภำพ 
                    หน้า 
      ภาพที่ ๑ การขออนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินโครงการ 
      ภาพที่ ๒ การขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงาน 
      ภาพที่ ๓ การขออนุมัติจัดโครงการ 
      ภาพที่ ๔ การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง 
      ภาพที่ ๕ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
      ภาพที่ ๖ การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
      ภาพที่ ๗ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
      ภาพที่ ๘ วงรอบการรายงานความก้าวหน้า 
 

๑๓ 
๑๖ 
๑๘ 
๒๐ 
๒๓ 
๒๘ 
๓๑ 
๔๒ 
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๑ 

บทที่ ๑ 
ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ 

 
ความเป็นมา ความจ าเป็น ความส าคัญ  

 ตามวงจรของโครงการ “การบริหารโครงการ” ถือเป็นช่วงกลางน ้าของการด้าเนินงาน ซึ่งต้อง
เชื่อมโยงระหว่างการน้ารายละเอียด หลักการที่เขียนไว้ในข้อเสนอโครงการไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ส้าเร็จตาม
แผนที่ก้าหนดไว้ แล้วเชื่อมโยงไปสู่การวัดและประเมินผลโครงการ ว่าส้าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ บรรลุ
เป้าหมายตัวชี วัดที่ก้าหนดในโครงการหรือไม่ อย่างไร มีผลกระทบของการด้าเนินงานอย่างไร  ดังนั น การ
บริหารโครงการ จึงเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ ในการบริหารจัดการคน วัสดุอุปรณ์ งบประมาณ 
รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายที่ตั งไว้     

การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ก็มีหลักการเช่นเดียวกับการบริหารโครงการทั่ว ๆ ไป 
อาจมีข้อแตกต่างบ้าง เนื่องจากว่า โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ด้าเนินการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน  ซึ่งในการบริหารจัดการโครงการ มีระเบียบ  
แนวปฏิบัติ ทั งของกระทรวงการคลังและของมหาวิทยาลัยมาเกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติตามหลายเรื่อง  
ประกอบกับในระหว่างการบริหารโครงการ อาจมีปัญหาข้อขัดข้องท้าให้ไม่สามารถด้าเนินงานตามแผนการที่
ก้าหนดไว้ได้  ต้องมีการปรับแผนเพ่ือให้โครงการเดินต่อไปได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด  นอกจากนี แล้ว การ
บริหารโครงการต้องให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ การบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ การส่งมอบผลงานให้กับมหาวิทยาลัยได้อย่างสมบูรณ์ เพ่ือน้าผลการด้าเนินงานไปใช้ประโยชน์ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อีกด้วย  

ดังนั น เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกระบวนการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเฉพาะในการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุ ตลอดจนกระบวนการ
ด้าเนินงานอื่น ๆ ที่สอดแทรกในระหว่างการบริหารโครงการ จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถปฎิบัติงาน
ได้ราบรื่น ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และท้าให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ
ให้กับมหาวิทยาลัยได้ทันเวลา ส้านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ในฐานะหน่วยงานกลางที่ท้าหน้าที่ประสาน
และอ้านวยการให้เกิดการด้าเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชน จึงได้จัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี เพ่ือ
เผยแพร่แก่ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้สนใจทั่วไป ได้น้าไปศึกษาเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 

 
วัตถุประสงค์  

๑. เพ่ือพัฒนามาตรฐานในการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ 
วิชาการแก่ชุมชนสามารถศึกษาเรียนรู้และน้าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  

๒. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องและจ้าเป็นในการ 
บริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้กับผู้สนใจได้น้าไปศึกษาและปฏิบัติ  

๓. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นระบบ ถูกต้องและเรียบร้อย 
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๒ 

ขอบเขตของการจัดท าคู่มือ 
 ๑. คู่มือการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนฉบับนี  ใช้เฉพาะโครงการฯ ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน เท่านั น 
 ๒. คู่มือการบริหารโครงการฯ มีขอบเขตครอบคลุมการปฏิบัติงานหลังจากโครงการได้รับอนุมัติ
งบประมาณแล้ว จนกระท่ังส่งรายงานผลการด้าเนินงานฉบับสมบูรณ์ให้กับมหาวิทยาลัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 โครงการ หมายถึง โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณ
แผ่นดิน 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ หมายถึง หัวหน้าโครงการ 
 ผู้บริหารหน่วยงาน หมายถึง อธิการบดีหรือรองอธิการบดี / คณบดีหรือรองคณบดี / ผู้อ้านวยการ
ส้านักหรือรองผู้อ้านวยการส้านัก ที่ได้รับมอบอ้านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการก้ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานนั น และหมายถึงผู้ที่ได้รับมอบอ้านาจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน  ด้าน
การบริการวิชาการแก่ชุมชน ของหน่วยงานนั น  
 ผู้ประสานงานระดับคณะ ผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัย หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
บริการวิชาการแก่ชุมชนระดับคณะ หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการแก่ชุมชนระดับ
มหาวิทยาลัย 
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๓ 

บทที่ ๒  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

 การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มีระเบียบ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องและวิธีการปฏิบัติงาน  
ที่ค่อนข้างเข้มงวดและต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง โดยมีกฎระเบียบที่ส้าคัญ ดังนี  
 
๑.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง     

๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  สาระส้าคัญของระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารโครงการ 
  ระเบียบได้ก้าหนดประเภทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภทของวิทยากร  หลักเกณฑ์และอัตราการ
เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าอาหาร หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย
ค่าที่พัก หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไปอบรม วิธีการและเอกสารในการเบิกจ่าย
งบประมาณ ซ่ึงระเบียบนี จะมีความส้าคัญกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการเป็นอย่างมาก 
 ๑.๒ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 สาระส้าคัญของระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารโครงการ 
 ระเบียบได้ก้าหนดประเภทของการเดินทางไปราชการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าเบี ยเลี ยง  หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าที่พัก  หลักเกณฑ์และอัตรา
การเบิกจ่ายค่ายานพาหนะ วิธีการและเอกสารรายงานการเดินทางไปราชการ 

๑.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๐ 
 สาระส้าคัญของระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 
 ระเบียบฯ ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ลักษณะงานและความจ้าเป็นที่ต้องปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลราชการ การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  การรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  การขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ  เอกสารประกอบการเบิกจ่าย  เพ่ือให้ผู้ต้องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวล า
ราชการน้าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 

๑.๔ ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  สาระส้าคัญของระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารโครงการ 

หลักการการจัดซื อจัดจ้าง เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ โดยค้านึงถึง ๑) ความ
คุ้มค่า ความมีคุณภาพ ราคาเหมาะสมและมีแผนบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน  ๒) โปร่งใส ต้องกระท้า
อย่างเปิดเผย แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีระยะเวลา เหมาะสมต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการ
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๔ 

ด้าเนินงานชัดเจน และเปิดเผยข้อมูลจัดซื อ จัดจ้างในทุกขั นตอน ๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : ต้องมี
การวางแผนจัดซื อจัดจ้างล่วงหน้า ๔) ตรวจสอบได ้ 

วิธีการจัดซื อจัดจ้าง มี ๓ วิธี คือ ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : เชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ ก้าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ ๒) วิธีคัดเลือก : เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก้าหนดซึ่งต้อง ไม่น้อยกว่า ๓  รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั นมี
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก้าหนดน้อยกว่า ๓) วิธีเฉพาะเจาะจง : เชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก้าหนดรายใด รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เขา้มาเจรจาต่อรองราคา  

ให้หน่วยงานของรัฐจัดท้าประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปในระบบของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ตามวิธีที่กรมบัญชีกลางก้าหนด และให้ปิดประกาศโดย เปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั น ว่าจะด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างพัสดุใด วัน เวลา สถานที่ยื่นข้อเสนอและ
เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค้านวณราคากลางในระบบของ กรมบัญชีกลาง  
หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื อจัดจ้าง ๑) ต้นทุนตลอดการใช้งาน ๒) มาตรฐานของสินค้าหรือ
บริการ ๓) บริการหลังการขาย ๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม  
๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน ๗) เกณฑ์อ่ืน
ตามที่ก้าหนดในกฏกระทรวง เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมา
รับหรือซื อ  เอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื อจัดจ้ างครั งนั น  (ที่มา 
http://www.ogad.ago.go.th/supply/images/summary-procument-๒๕๖๐.pdf) 

๑.๕  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ้าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 สาระส้าคัญของประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 
 มหาวิทยาลัยได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด้าเนินงาน  การ
ด้าเนินการด้านพัสดุ  การขออนุมัติขยายเวลาด้าเนินงาน การขออนุมัติปรับแผนการด้าเนินงาน  การรายงาน
และส่งมอบผลงาน  
 
๒. หลักเกณฑ์วิธีการปฎิบัติงาน 
 เนื่องจากในการบริหารโครงการจ้าเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบและประกาศที่กล่าวถึงในข้างต้น 
หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามระเบียบบังคับจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยสิ่งที่เป็นสาระหลักของ
การปฏิบัติงานคือ การขออนุมัติต่อผู้มีอ้านาจก่อนด้าเนินการ  เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ด้าเนินการตามที่ได้ขอ
อนุมัติและเม่ือด้าเนินการแล้วเสร็จ ต้องรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้มีอ้านาจทราบทุกครั ง 
  ในการบริหารโครงการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานที่ส้าคัญ ดังนี  
 ๒.๑ การวางแผนการด าเนินงาน 
  การวางแผนการด้าเนินงาน เป็นขั นตอนแรกที่มีความส้าคัญมาก หลังจากที่โครงการได้รับ
อนุมัติแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องเตรียมวางแผนการบริหารโครงการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนด โดย
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๕ 

ต้องตรวจสอบแผนการด้าเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตัวชี วัด เป้าหมาย ที่ได้เขียนไว้ในโครงการ ว่า
สามารถด้าเนินการได้ตามที่เขียนไว้หรือไม่ มีงบประมาณเพียงพอในทุกรายการค่าใช้จ่ายหรือไม่ กลุ่มเป้าหาย
ของโครงการเป็นใคร อยู่ที่ไหน สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามเป้าหมายหรือไม่ 
  ๒.๒ การขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงาน 
  เมื่อได้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวโครงการที่ได้เขียนไว้ แล้วเทียบเคียงกับแผนการด้าเนินงาน
ที่คาดว่ าจะปฏิบัติจริ ง   หากพบว่า  รายละเ อียดใด ๆ ในโครงกา รที่ ได้ รับอนุมัติ ให้ด้ า เนินการ  
ไม่สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้จริง หรืออาจจะท้าให้มีข้อขัดข้อง ท้าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถขออนุมัติปรับแผนการด้าเนินงานได้ โดยเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดีหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย โดยการขออนุมัติปรับแผนการด้าเนินงานนั น ต้องไม่ท้าให้สาระส้าคัญของโครงการ
เปลี่ยนแปลงไป 

๒.๓ การขออนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงิน 
  หลังจากที่วางแผนการบริหารโครงการตามรายละเอียดที่ก้าหนดไว้ในโครงการแล้ว 
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องด้าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงิน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ ซึ่ง
สามารถด้าเนินการได้ทันทีหรือรอจนใกล้ถึงช่วงเวลาจัดกิจกรรมก็ได้ แต่ทั งนี  ต้องเผื่อช่ วงเวลาก่อนถึงการ
ด้าเนินโครงการอย่างน้อย ๑ เดือน ทั งนี  เนื่องจากการเบิกจ่ายและยืมเงินเพ่ือใช้ในการบริหารโครงการ ต้องใช้
เวลาในการด้าเนินงานประมาณ ๑๕ วันท้าการ 
 ๒.๔ การขออนุมัติจัดกิจกรรม 
  เมื่อทราบก้าหนดการด้าเนินงานที่ชัดเจน ผู้รับผิดชอบโครงการต้องขออนุมัติจั ดกิจกรรม 
เพ่ือให้อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ ก่อนด้าเนินงาน ซึ่งการขออนุมัติจัดกิจกรรมสามารถท้า ผ่าน
ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการโครงการ ที่เวบไซต์ http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/basic/ 
BM๐๐๑VIEW.php หรือสามารถจัดท้าเอกสารบันทึกข้อความเสนอขออนุมัติจัดกิจกรรมก็ได้   โดยสิ่งที่ต้อง
ระบุในการขออนุมัติโครงการ คือ ก้าหนดจัดกิจกรรมในวันเวลาและสถานที่ใด กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 
 ๒.๕ การขออนุมัติและขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
  งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานนั น ไม่สามารถน้าไปใช้จ่ายได้
ทันที เนื่องจาก มีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องบังคับไว้อยู่และจ้าเป็นต้องปฏิบัติตามเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดจาก
การใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ กล่าวคือ โดยหลักการก่อนจะใช้จ่าย
งบประมาณได้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจเสียก่อน ซึ่งอาจเป็นอธิการบดี รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
คณบดี รองคณบดี ผู้อ้านวยการส้านัก ขึ นอยู่กับต้นสังกัดของผู้รับผิดชอบโครงการ  และเมื่อได้ด้าเนินการใด
พร้อมทั งช้าระค่าใช้จ่ายไปแล้ว ต้องจัดหาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบมาประกอบการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายจากผู้มีอ้านาจอีกครั ง จึงถือเป็นการครบกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 

http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/basic/BM๐๐๑VIEW.php
http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/basic/BM๐๐๑VIEW.php
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๖ 

 ๒.๖ การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
  ระหว่างการบริหารโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุก ๆ ๓ เดือน ซึ่งข้อมูลนี มีความส้าคัญและจ้าเป็นที่มหาวิทยาลัยต้องรายงาน
ให้กับเจ้าของงบประมาณคือส้านักงบประมาณทราบ 
 ๒.๗ การรายงานผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงิน 
  เมื่อสิ นสุดการด้าเนินโครงการแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน
ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดเนื อหาตามท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนด โดยข้อมูลส้าคัญท่ีต้องรายงานให้มหาวิทยาลัย
คือ การบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัดของโครงการ ผลกระทบที่เกิดกับผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ การ
รายงานผลการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนกับพันธกิจอ่ืน พร้อมทั งผลการประเมินผลส้าเร็จของการ
ด้าเนินงาน 
  รายงานทางการเงิน เป็นเอกสารอีกส่วนหนึ่งที่ต้องรายงานและส่งมอบหลักฐานทั งหมดให้กับ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากผู้รับผิดชอบได้ยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ดังนั น การส่ง
รายงานทางการเงินเป็นไปเพ่ือหักล้างลูกหนี ที่ตนเองได้ยืมไว้ หากไม่ส่งรายงานทางการเงินก็จะมีสถานะเป็น
ลูกหนี ของมหาวทิยาลัยจนกว่าจะด้าเนินการแล้วเสร็จ หรือหากไม่สามารถหาเอกสารหลักฐานมาหักล้าง
ค่าใช้จ่ายได้ ก็ต้องคืนงบประมาณที่ใช้จ่ายไปทั งหมดให้กับราชการต่อไป 
 
๓. แนวคิดหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
  ความหมายของโครงการ 

  ค้าว่า “โครงการ” ตรงกับค้าภาษาอังกฤษว่า “project”  เป็นแผนงานที่จัดท้าขึ นอย่างรอบคอบ  
เป็นระบบ พร้อมกับมีแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้ก้าหนดไว้  โดย
ใช้ทรัพยากรในการด้าเนินงานอย่างคุ้มค่า มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ นสุดอย่างชัดเจน  มีพื นที่ในการด้าเนินงาน
เพ่ือให้บริการและมีบุคคลากรหรือหน่วยงานรับผิดชอบ 

ลักษณะส าคัญของโครงการ   
  โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี  
  ๑) ต้องมีระบบ (System)  โครงการต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็น
กระบวนการ ถ้าส่วนใดเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่น ๆ ตามไปด้วย 
  ๒) ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear  Objective) โครงการต้องก้าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ  มีความเป็นไปได้ชัดเจน และเป้าหมายของโครงการต้องประกอบด้วยเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ   
  ๓) ต้องเป็นการด าเนินงานในอนาคต (Future  Operation) เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมามี
ข้อบกพร่อง จึงควรแก้ไขและปรับปรุง  โครงการจึงเป็นการด้าเนินงานเพื่ออนาคต 
  ๔) เป็นการท างานชั่วคราว (temporary task) โครงการเป็นการท้างานเฉพาะกิจเป็นคราว ๆ เพ่ือ
แก้ไขปรับปรุง และพัฒนาไม่ใช่การท้างานที่เป็นการท้างานประจ้า หรืองานปกติ 
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๗ 

  ๕) มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน (Definitely Duration) โครงการต้องก้าหนดระยะเวลาที่แน่นอน 
โดยก้าหนดเวลาเริ่มต้น และเวลาที่สิ นสุดให้ชัดเจน  ถ้าไม่ก้าหนดเวลา หรือปล่อยให้โครงการด้าเนินไปเรื่อย ๆ 
ย่อมไม่สามารถประเมินผลส้าเร็จได้  ซึ่งจะกลายเป็นการด้าเนินงานตามปกติ 
  ๖) มีลักษณะเป็นงานที่เร่งด่วน (Urgently task) โครงการต้องเป็นกิจกรรมที่จัดขึ นเพ่ือสนอง
นโยบายเร่งด่วนที่ต้องการจะพัฒนางานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์ หรือเป็นงานใหม่ 

  ๗) ต้องมีต้นทุนการผลิตต่ า (Low Cost)  การด้าเนินงานตามโครงการต้องมีการใช้ทรัพยากร
หรืองบประมาณ โครงการจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อมีการลงทุนน้อย   แต่ได้รับประโยชน์สูงสุด  
  ๘) เป็นการริเริ่มหรือพัฒนางาน (Creativity or Developing)  โครงการต้องเป็นความคิดริเริ่มที่
แปลกใหม่ เพ่ือแก้ปัญหาและอุปสรรค และพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้า 
 

วงจรโครงการ 
วงจรโครงการ หมายถึง การแสดงขั นตอนและความสัมพันธ์ของขั นตอนในการด้าเนินโครงการตั งแต่

การเริ่มมีความคิดที่จะด้าเนินโครงการจนถึงการเสร็จสิ นโครงการ รวมทั งมีการประเมินผลการด้าเนินโครงการ
อีกด้วย การพิจารณาวงจรโครงการจะช่วยให้เห็นภาพรวมของภาระงานที่จะต้องมีการด้าเนินงานภายใต้
โครงการนั นๆ โดยมีองค์ประกอบของวงจร ๕ ขั นตอนใหญ่ๆ คือ 

๑) การก้าหนดโครงการคือ กระบวนการขั นต้นในการตัดสินใจว่ามีโครงการอะไรบ้างที่ควรจะท้า  

โครงการใดบ้างเป็นโครงการที่ดีและเป็นไปได้ โดยในขั นตอนนี มีภารกิจหลักสองส่วนคือ การค้นหาความคิด
โครงการ และการศึกษาความเป็นไปได้เบื องต้น 

๒) โครงการที่ได้รับการพิจารณาจากขั นตอนที่ผ่านมา จะเข้าสู่กระบวนการเตรียมโครงการต่อไป  

โดยความหมายของการเตรียมโครงการ คือ การเตรียมความสมบูรณ์ของการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือน้าไปสู่
การประเมินและการอนุมัติโครงการ โดยการเตรียมโครงการจะประกอบไปด้วยภารกิจหลัก ๓ ประการ คือ 

 การก้าหนดโครงร่างโครงการ คือ การก้าหนดวัตถุประสงค์และทางเลือกท่ีเหมาะสมของ
โครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการ 

 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ คือ การศึกษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ ความมี
เหตุมีผล และความคุ้มค่าของโครงการว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นไปได้จริง และให้ผลลัพธ์
ออกมาคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 

 การจัดท้ารายงานโครงการ คือ การสรุปผลการวิเคราะห์ในขั นเตรียมโครงการเพื่อใช้เป็น
ร่างน้าเสนอโครงการในขั นตอนการประเมินและการอนุมัติโครงการต่อไป 

๓) การประเมินและการอนุมัติโครงการ ซึ่งเป็นขั นตอนการประเมินหรือทบทวนข้อเสนอของ 
โครงการอีกครั ง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยถ้าเป็นโครงการของเอกชนจะน้าไปเสนอผู้ที่จะลงทุนพิจารณา 
แต่ถ้าเป็นโครงการของทางราชการจะเป็นการน้าเสนอต่อส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี นอกจากนั นถ้าเป็นโครงการเงินกู้จะน้าเสนอไปยังสถาบันการเงินเพ่ือท้าการ
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พิจารณาต่อไป โดยการประเมินและการอนุมัติโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผลการศึกษามี
ความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และมีมาตรฐานยอมรับได้ ซึ่งจะช่วยให้เห็นเป้าหมายและผลที่
คาดว่าจะได้รับในแต่ละกิจกรรมของโครงการก่อนที่บุคคลหรือหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่ในการประเมินและ
อนุมัติโครงการจะอนุมัติให้น้าโครงการไปปฏิบัติได้ 
  ๔) การน้าโครงการไปปฏิบัติ  โครงการที่ผ่านการประเมินและอนุมัติโครงการแล้ว จะเข้าสู่ขั นตอนการ
น้าโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ ดังนั นในขั นตอนนี จึงเกี่ยวข้องกับการเตรียม
แผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม มีการควบคุมและคิดตามความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เสร็จสิ น
ตามก้าหนดเวลา อยู่ภายใต้งบประมาณ และได้ผลงานตามท่ีได้ก้าหนดไว้  
  ๕) การประเมินผลโครงการ  หลังจากน้าโครงการไปปฏิบัติแล้ว จะต้องมีการประเมินผลโครงการเป็น
ระยะๆ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและบ่งชี ปัญหาระหว่างการด้าเนินโครงการ รวมทั งหลังจากจบโครงการ โดย
การประเมินผลโครงการสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทหลักๆ คือ การประเมินระหว่างด้าเนินการโครงการ 
และการประเมินเมื่อสิ นสุดโครงการ 

การประเมินระหว่างด้าเนินการโครงการ เป็นการประเมินผลในระหว่างด้าเนินโครงการ ซึ่งจะช่วย
ตรวจสอบได้ว่า โครงการได้ด้าเนินไปตามแผนของโครงการหรือไม่อย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องแก้ไข
ปรับปรุงหรือไม่ ซึ่งถ้าประเมินผลแล้วยังมีปัญหาจะได้เป็นการหาทางปรับปรุงและแก้ไขได้ทันท่วงที เพ่ือให้  
ผลการด้าเนินงานที่ดีขึ น 

การประเมินเมื่อสิ นสุดโครงการ เป็นการประเมินผลรวมสรุปการด้าเนินการของโครงการทั งหมด โดย
เน้นการประเมินไปยังการวิเคราะห์ในส่วนของประสิทธิผลหรือผลลัพธ์ของการจัดท้าโครงการ ว่าการ
ด้าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด มีคุณภาพอยู่ในระดับใดบ้าง 

 

  หลักการบริหารโครงการที่ดี 
          ในการบริหารโครงการให้ประสบผลส้าเร็จนั น ผู้บริหารโครงการควรมีความรู้และความเข้าใจในความ
เป็นมาของโครงการ ความหมาย ประโยชน์และความส้าเร็จที่ต้องการจากการบริหารโครงการ โดยผู้บริหาร
โครงการต้องจัดการและก้ากับทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เวลา (Time) วัสดุ (Material) บุคลากร (Personnel) 
และค่าใช้จ่าย (Costs) เพ่ือสร้างความส้าเร็จให้กับโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งนอกเหนือจาก
ปัจจัย ๔ อย่างนี แล้ว ยังจ้าเป็นต้องค้านึงถึงหลักการบริหารโครงการที่ดีอีก ๗ ประการ ดังนี  
  ๑)  การวางแผนงานโดยยึดถือเอกสารก าหนดขอบเขตและรายละเอียดโครงการ  (Project 
Definition) ต่างๆ ให้ชัดเจน ไม่ว ่าจะเป็น วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตการด้าเนินงาน วิธ ีการ
ด้าเนินงาน ระยะเวลาในการด้าเนินงาน ค่าใช้จ่ายที่ใช้หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นในการด้าเนิน
โครงการ เป็นต้น 
  ๒)  การวางแผนงานโครงการ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเมื่อด าเนินโครงการในแต่ละระยะเวลา
เสร็จสิ้นจะมีผลลัพธ์ใดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่จะต้องส่งมอบ (Deliverables) จากนั นจึงวางแผน
โครงสร้างงาน (Work Breakdown Structure: WBS) เป็นการแบ่งงานเป็นล้าดับขั น ในแต่ละขั นต้องท้า
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๙ 

อะไรบ้าง ใช้เวลาเท่าไหร่ และใช้ทรัพยากรใดบ้าง  พร้อมทั งก้าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั นให้ชัดเจน ซึ่งการ
วางแผนโครสร้างงาน (Work Breakdown Structure: WBS) จะท้าให้รู้รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ
ทั งหมด อีกทั งยังท้าให้รู้ถึงความสัมพันธ์ หรือความเชื่อโยงของแต่ละกิจกรรมในการด้าเนินงาน ส่งผลให้
สามารถบริหารจัดการงานได้ง่ายขึ น 
  ๓) การจัดเตรียมแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เมื่อวางแผนโครงสร้างงาน (Work Breakdown 
Structure: WBS) ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการด้าเนินการจะต้องมีแผนงานต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเพ่ือ
ช่วยควบคุมการด้าเนินโครงการ เช่น แผนคุณภาพ แผนการเงิน แผนการจัดซื อ แผนทรัพยากร แผนการ
สื่อสาร แผนการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น 
  ๔)  การบริหารงานและติดตามการใช้งบประมาณและเวลา เป็นการติดตามความคืบหน้าของการ
ด าเนินโครงการ ตรวจสอบและระบุงานที่ท้าแล้วเสร็จในแต่ละงวดงาน พร้อมทั งการประมาณการงานที่ยังไม่
แล้วเสร็จ รวมทั งเวลา และงบประมาณที่ใช้ยังคงสอดคล้องกับแผนดั งเดิมหรือไม่  
  ๕) ระวังในส่วนที่ไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณหรือเวลาที่ไม่สอดคล้องกับ
แผนงานที่วางไว้ หรืองานที่คิดว่าด้าเนินการเสร็จแล้ว แต่ความจริงแล้วยังด้าเนินการไม่เสร็จเรียบร้อย 
ผู้บริหารโครงการควรติดตามและตรวจสอบการด้าเนินโครงการอย่างสม่้าเสมอ รวมทั งขวัญก้าลังใจในการ
ท้างานของสมาชิกในทีม เพราะจะส่งผลต่อผลิตภาพในการด้าเนินโครงการด้วยเช่นกัน 
         ๖) การบริหารขอบเขตโครงการ  เป็นการก้าหนด และบริหารขอบเขตงานทั งหมดที่ต้องการเพ่ือให้
โครงการเสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาเพ่ิม-ลดขอบเขตการด้าเนินโครงการ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ้านาจล่วงหน้า โดยมีเอกสารรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
         ๗) การแก้ไขปัญหา หากเกิดปัญหาในการด้าเนินโครงการ ต้องรีบแก้ไขอย่าทิ งปัญหานั นไว้นาน
เพราะป ัญหาม ักจะเก ิดขึ  น ได ้ตลอดเวลา หากไม ่แก ้ไขจะสะสมและส ่งผลต ่อ ให ้เก ิดป ัญหาอื ่นๆ  
ตามมาได้          
  แม้ว่าโครงการจะเขียนอย่างละเอียดชัดเจนเพียงไร หากการบริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารโครงการไม่ตระหนักถึงความส้าคัญในการวางแผนงานโครงการ  หรือไม่มีการติดตามประเมินผลการ
ด้าเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ อีกทั งขาดบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจในโครงการและวิธีการด้าเนินงาน
แล้ว โครงการนั นย่อมบรรลุถึงเป้าหมายได้ยากหรือไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนั น การที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้
ศ ึกษาคู ่ม ือ หล ักเกณฑ์ แนวทางในการบร ิหารโครงการฉบ ับนี   จะช ่วยให ้เข ้าใจถ ึงกระบวนการ  
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ น  

  



คู่มือการปฏิบัติงาน | การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
 

๑๐ 

บทที่ ๓ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
๓.๑ ลักษณะงาน  

การบริหารโครงการ เป็นการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ คน  เครื่องมืออุปกรณ์  
งบประมาณ เพ่ือให้โครงการส้าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีดังนี  

๑. การติดต่อประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับวิทยากร   
เพ่ือก้าหนดระยะเวลาในการให้บริการวิชาการ ขอบเขตเนื อหาสาระของการให้บริการวิชาการ กลุ่มเป้าหมาย
และจ้านวนผู้ร่วมโครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้องการกับการให้บริการวิชาการ วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม
ส้าหรับวิทยากร ผู้ร่วมโครงการ การเดินทาง/การพักแรมของวิทยากร การติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือแจ้งนัดหมายก้าหนดการ  สถานที่  ฯลฯ 
 ๒. งานธุรการ ได้แก่ การจัดท้าเอกสารทางราชการในการติดต่อกับวิทยากร  กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วม
โครงการ การแต่งตั งคณะกรรมการร่วมด้าเนินการ การท้าเอกสารเพ่ือขออนุมัติต่อผู้มีอ้านาจ การจัดเตรียม
เอกสารใบลงทะเบียน เอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น 
  ๓. การบริหารจัดการงบประมาณ ได้แก่ การจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง  การจัดสรรปัน
ส่วนงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารโครงการ 
  ๔. การจัดการด้านพัสดุ  ได้แก่ การจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในการบริหารโครงการ การจัดซื อจัดจ้าง 
 ๕. การเก็บรวบรวมข้อมูลการด้าเนินโครงการ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ร่วมโครงการ แบบ
ประเมินผลการด้าเนินโครงการตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนด  การใช้จ่ายงบประมาณ 
 ๖. การติดตามและประเมินผลการด้าเนินโครงการ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ การติดตามผลเกิดขึ นกับผู้ร่วมโครงการหลังจากให้บริการวิชาการแล้ว ๑ - ๓ เดือน  การประเมินผล
ส้าเร็จของการด้าเนินโครงการตามตัวชี วัดและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๗. การรายงานผลการด้าเนินโครงการ ได้แก่ การรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินโครงการทุก ๓ 
เดือน  การจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานฉบับสมบูรณ์เมื่อสิ นสุดโครงการและการจัดท้ารายงานทางการเงิน 
 
๓.๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

การบริหารโครงการ สามารถแบ่งการปฏิบัติงานเป็น ๓ ขั น คือ  
๑) ขั้นเตรียมการ มีการด้าเนินการ ดังนี   

 การขออนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินทดรองราชการ  

 การติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการวิชาการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิทยากร 

 การแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงาน 

 การขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง   
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๑๑ 

 การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   

 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ   

 การขออนุมัติค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 การขออนุมัติปรับแผนการด้าเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ   
ทั งนี  แต่ละโครงการอาจมีรูปแบบการด้าเนินการที่แตกต่างกันไป เนื่องจากลักษณะของกิจกรรม

การด้าเนินงานและค่าใช้จ่ายไม่เหมือนกัน แต่ทั งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไปในการบริหาร
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

๒) ระหว่างด าเนินโครงการ มีการด้าเนินงาน ดังนี   

 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด้าเนินโครงการที่ก้าหนดไว้  โดยผู้รับผิดชอบโครงการ อาจท้าหน้าที่ 
เป็นผู้ให้บริการวิชาการ วิทยากร หรือก้ากับดูแลและอ้านวยการให้ผู้เกี่ยวข้องด้าเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้ 
ตกลงกันไว้แล้ว เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 การจัดการด้านการเงิน ในระหว่างวันที่มีการจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการต้องมีการจ่ายเงิน 
ให้กับผู้เกี่ยวข้องหรือเพ่ือช้าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ น เช่น ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าเดินทางไปราชการ 
ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ฯลฯ 

 การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ใบลงทะเบียนของผู้ร่วมโครงการ เอกสารรายงาน 
การเดินทางไปราชการส้าหรับวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร ใบส้าคัญรับเงินหรือใบเสร็จค่าอาหาร อาหารว่าง
เครื่องดื่ม รายงานการเดินทางไปราชการ เป็นต้น   

 การวัดผลการจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการวัดผลการจัดกิจกรรม โดยใช้ 
แบบประเมินผลการด้าเนินโครงการเพ่ือวัดความรู้ของผู้ร่วมโครงการ รวมถึงความพึงพอใจในการร่วมโครงการ
เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ประมวลผลจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานต่อไป  

๓) หลังด าเนินโครงการ มีการด้าเนินงาน ดังนี   

 การขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เป็นการรวบรวมเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไป 
ในขั นการด้าเนินโครงการ รวมถึงหลักฐานค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ได้ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว เช่น ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ มาท้าเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน หรือน้าส่ง
ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ ด้าเนินการตามขั นตอนการเบิกจ่าย แล้วแต่กรณี 

 การติดตามผลการด้าเนินงาน เมื่อด้าเนินโครงการเสร็จสิ นแล้ว ๑ - ๓ เดือน  ผู้รับผิดชอบ 
โครงการต้องติดตามเพ่ือประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ นกับผู้ร่วมโครงการ โดยข้อมูลเหล่านี  
จะต้องน้ามาประกอบการจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
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๑๒ 

 การสรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน เป็นขั นตอนสุดท้ายของการด้าเนินงาน คือการจัดท้า 
รายงานผลการด้าเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก้าหนดและน้าส่งภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันที่ด้าเนินโครงการเสร็จสิ นหรือวันสิ นสุดปีงบประมาณ   

 การรายงานทางการเงิน เป็นการรวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินทั งหมด รายงานให้  
กับมหาวิทยาลัย เพ่ือหักล้างเงินยืมทดรองราชการและหากมีเงินเหลือจ่ายจะต้องน้าส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน
ต่อไป   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  



คู่มือการปฏิบัติงาน | การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
 

๑๓ 

๓.๓  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ขั้นเตรียมการ  

๑. การขออนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินโครงการ  
 

 
 

ภาพที่ ๑ ขั นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินโครงการ 
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๑๔ 

 การขอนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินโครงการ มีขั นตอนการปฏิบัติ ดังนี  
   

ขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายและ
บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 

ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ จัดท้าบันทึก
ข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามจ้านวนที่ได้รับ
อนุมัติและจัดท้าบันทึกข้อความขออนุมัติยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด้าเนินงาน ไปพร้อมกัน  โดยมีเอกสารประกอบคือ ส้าเนาโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ใบส้าคัญรับเงินลงนามโดยผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้รับผิดชอบโครงการ สัญญายืมเงินลงนามโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการ  

เจ้าหน้าทีก่ารเงินตรวจสอบ เมื่อจัดท้าบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสารประกอบเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่การเงินของคณะ หน่วยงานจะตรวจสอบความถูกต้อง
เบื องต้นว่า โครงการนี ได้รับการบรรจุในแผนแล้วหรือไม่ วงเงิน
งบประมาณถูกต้อง ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการถูกต้องและเอกสารแนบ
ต่าง ๆ ครบถ้วนหรือไม่ หากถูกต้องครบถ้วนจะเสนอผู้บริหารพิจารณา
หรือหากไม่ถูกต้อง จะแจ้งให้ผู้รับผิดชอบโครงการท้าการแก้ไขให้
ถูกต้องก่อน 

ผู้บริหารลงนาม ผู้บริหารคณะ หน่วยงาน จะเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อความเพ่ือเรียน
อธิการบดี พิจารณา 

เจ้าหน้าทีก่ารเงินมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่การเงิน กองคลัง ส้านักงานอธิการบดี จะตรวจสอบเอกสาร
อีกครั งเพ่ือความถูกต้อง พร้อมทั งท้าการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
และเสนอผู้บริหารตามขั นตอน  

เบิกจ่ายเงินจากคลังจังหวัด มหาวิทยาลัยจะด้าเนินการ เบิกจ่ายเงินออกจากคลังจังหวัด ตาม
ขั นตอน/แนวปฏิบัติที่ก้าหนด 

รับเงินเช้าบัญชีเงินอุดหนุน เมื่อได้รับเงินจากคลังจังหวัดแล้ว เงินจะโอนเข้าบัญชีเงินอุดหนุน
โครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รอการจ่ายให้กับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ออกเช็คโครงการ กองคลัง จะสั่งจ่ายเชคให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งอาจจะจ่ายใน
นามของคณะหรือในนามของโครงการ ตามระบบที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด 

เจ้าหน้าทีก่ารเงินหรือผู้รับผิดชอบ
โครงการรับเช็ค 

เมื่อออกเชคเรียบร้อยแล้ว กองคลังจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินของ
คณะ / ผู้รับผิดชอบโครงการ ติดต่อรับเชคที่กองคลัง ส้านักงาน
อธิการบดี 
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๑๕ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

น้าเข้าบัญชีโครงการบริการ
วิชาการ 

เจ้าหน้าที่การเงิน / ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องน้าเงินเข้าบัญชีของคณะ 
หน่วยงานหรือบัญชีของโครงการ ซึ่งต้องไม่ใช่บัญชีส่วนตัว ทั งนี  เป็นไป
ตามแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

ผู้รับผิดชอบโครงการเบิก/ยืมเงิน
ไปใช้ด้าเนินงาน 

เมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องจัดกิจกรรมตามแผนงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ด้าเนินการเบิกเงินหรือยืมเงิน จากบัญชีข้างต้นไปใช้จ่ายและเก็บ
รวบรวมเอกสารตามขั นตอน  
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๑๖ 

๒. การขออนุมัติปรับแผนการด าเนินงาน 
 หลังได้จัดท้าเอกสารขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องวางแผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ โดยการตรวจสอบรายละเอียดโครงการกับแผนงานที่
จะด้าเนินการจริง ว่ามีความสอดคล้องตรงกันตามที่ได้เสนอไว้ในโครงการหรือไม่ หากพบว่า มีรายละเอียด 
กิจกรรมหรืองบประมาณไม่สอดคล้องกัน ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถด้าเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ สามารถขออนุมัติปรับแผนการด้าเนินงานหรือแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ โดยมีขั นตอนดังนี   
 

 
ภาพที่ ๒ การขออนุมัติปรับแผนการด้าเนินงาน 
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๑๗ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

จัดท้าบันทึกขออนุมัติปรับแผน 
การด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท้าบันทึกข้อความขออนุมัติปรับแผนการ
ด้าเนินงาน/ปรับแผนงบประมาณ แล้วแต่กรณี โดยต้องชี แจงเหตุผล
และความจ้าเป็นที่ต้องขอปรับแผนการด้าเนินงาน ทั งนี  การขออนุมัติ
ปรับแผนดังกล่าว ต้องไม่ท้าให้สาระส้าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ไว้แล้วเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบรายละเอียด
ของการขออนุมัติ 

เมื่อจัดท้าบันทึกชี แจงเหตุผล พร้อมรายละเอียดที่ขอปรับแผนแล้ว 
ต้องส่งเอกสารให้กับผู้เกี่ยวข้องท้าการตรวจสอบเบื องต้นว่าเป็นไปตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยเฉพาะการขอปรับแผน
งบประมาณ ที่ควรให้เจ้าหน้าที่การเงินหรือพัสดุ ตรวจสอบว่าเป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายหรือไม่ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการด้าเนินงาน
ในขั นตอนต่อไป 

ผู้บริหารลงนาม เสนอผู้บริหารหน่วยงานลงนาม 

ผู้ประสานงานระดับมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบและให้ความเห็น 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จะ
ตรวจสอบเอกสารที่ขอนุมัติปรับแผนการด้าเนินงาน/แผนงบประมาณ 
ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ก้าหนดหรือไม่ หากไม่
ถูกต้องจะแจ้งให้ท้าการแก้ไขให้ถูกต้องก่อน จึงให้ความเห็นควรอนุมัติ
และเสนอผู้บริหารพิจารณา  

อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิจารณา 

อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อนุมัติตามท่ีเสนอ 

แจ้งผลการพิจารณาขออนุมัติ 
ปรับแผนการด้าเนินงาน 

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยท้าบันทึก
แจ้ งผลการพิจารณาอนุมัติ ให้ปรับแผนการด้า เนินงาน/แผน
งบประมาณ ให้คณะ หน่วยงานต่อไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการเก็บเอกสาร
ประกอบการด้าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบโครงการเก็บเอกสารที่ได้รับอนุมัติให้ปรับแผนการ
ด้าเนินงานเพื่อใช้ในการบริหารโครงการต่อไป 
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๑๘ 

๓. การขออนุมัติจัดโครงการ 
 เมื่อทราบวัน เวลาที่จะจัดโครงการตามแผนงานที่ชัดเจนแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้องขออนุมัติจัด
โครงการโดยมีขั นตอน ดังนี  
 

 
 

ภาพที่ ๓ การขออนุมัติจัดโครงการ 
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๑๙ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ชอ เ ลขหนั ง สื อ และวั นที่ ข อ ง
หน่วยงาน 

ในกรณีการขออนุมัติด้าเนินโครงการผ่านระบบบริหารโครงการ มี
เงื่อนไขว่า ผู้รับผิดชอบโครงการต้องขอเลขหนังสือส่งของคณะ 
หน่วยงาน เพ่ือลงบันทึกในระบบให้ข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์
ก่อนที่จะขออนุมัติ 

บันทึกขออนุมัติจัดโครงการผ่าน
ระบบบริหารโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าใช้งานระบบบริหารโครงการบริการวิชาการที่
เวบไซต์ www.ubuniserv.ubu.ac.th 
โดยกรอกแบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการตามที่ก้าหนดและกดบันทึก 

ผู้บริหารคณะตรวจสอบและลง
นาม 

แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการจะถูกส่งต่อไปยังระบบของผู้บริหาร
คณะ หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด หากเห็นว่า
บันทึกมีความถูกต้อง ผู้บริหารคณะ หน่วยงานจะกดลงนาม เพ่ือส่งต่อ
เอกสารไปยังมหาวิทยาลัย ทั งนี  ระบบจะมีอีเมล์แจ้งเตือนถึงผู้บริหาร
เมื่อมีการท้าบันทึก 

ผู้ประสานงานมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบและลงนาม พร้อมให้
ความเห็นต่ออธิการบดี 

ผู้ประสานงานบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จะท้าการตรวจสอบ
เอกสารที่ส่งผ่านมาในระบบ หากมีความถูกต้องจะให้เสนอความเห็น
ให้อนุมัติด้าเนินการจัดโครงการได้ และบันทึกความเห็นเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
อนุมัติให้ด้าเนินโครงการ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม อนุมัติให้ด้าเนินโครงการตาม
เสนอ 

ผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการและ
ใช้เป็นหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบโครงการจะได้รับอีเมล์แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้ด้าเนิน
โครงการและสามารถพิมพ์เอกสารเพ่ือน้าไปใช้ยืมเงินทดรองราชการ  
การจัดซื อจัดจ้าง ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานต่อไป 
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๒๐ 

๔. การขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง   
    การขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุเพ่ือใช้ในการบริหารโครงการ เป็นอีกขั นตอนที่มี

ความส้าคัญ เพราะมีระเบียบเกี่ยวกับการบริหารพัสดุราชการ ก้ากับอยู่ ซึ่งมีแนวปฏิบัติที่เข้มงวดมาก ดังนั น 
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องปฏิบัติตามขั นตอน ดังนี  

                                     

 
ภาพที่ ๔ การขออนุมัติจัดซื อ จัดจ้าง 
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๒๑ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายใน
โครงการที่ได้รับอนุมัติ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในโครงการที่ได้รับ
อนุมัตวิ่ามีรายการครบตามที่ต้องการใช้ในการด้าเนินงานหรือไม่ ถ้าไม่
มีรายการพัสดุที่ต้องการใช้ในข้อเสนอโครงการ จ้าเป็นต้องขอปรับ
แผนงบประมาณเพ่ือจัดหาพัสดุ โดยการขอปรับเพ่ิมรายการค่าวัสดุ 
ค่าจ้าเหมาบริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้ครบทุกรายการ เพ่ือจะใช้
เป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างในขั นตอนต่อไป 
ส้าหรับขั นตอนการขออนุมัติปรับแผน ปรากฎในเอกสารหน้า ๑๖ – 
๑๗ 

ขออนุมัตจิัดซื อ/จัดจ้าง ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท้าเอกสารขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง โดยใช้
แบบฟอร์มที่คณะ หน่วยงานก้าหนด  ซึ่งโดยทั่วไปต้องระบุราชการ
พัสดุที่ต้องการใช้ ราคาต่อหน่วย พร้อมแนบรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุประกอบไปด้วย 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/การเงินตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ พัสดุได้รับเอกสารขออนุมัติจัดซื อจัดจ้างแล้ว จะ
ตรวจสอบรายละเอียดรายการพัสดุในโครงการกับที่ขออนุมัติ ว่ามี
รายการครบถูกต้องตรงกันหรือไม่ ก่อนจะส่งต่อเจ้าหน้าที่การเงินคุม
ยอดค่าใช้จ่ายและเสนอผู้บริหารตามขั นตอนต่อไป 

ผู้บริหารพิจารณา ผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการเงินงบประมาณ ลงนามอนุมัติให้จัดซื อ 
จัดจ้างตามเสนอ 

ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้รับผิดชอบโครงการ จัดหาพัสดุตามรายการที่
ได้รับอนุมัติเพ่ือน้ามาใช้ในการด้าเนินโครงการต่อไป พร้อมทั งเก็บ
รวบรวมใบเสร็จรับเงิน ใบส้าคัญรับเงินจากผู้จ้าหน่าย ผู้รับจ้างเพ่ือ
น้ าส่ ง ให้ เจ้ าหน้ าที่ พัสดุ  โดยใบเสร็ จรับ เ งินที่ สมบู รณ์ต้ อ งมี
ส่วนประกอบ ดังนี  
- ชื่อ ที่อยู่ของผู้ประกอบการ  เลขประจ้าตัวผู้เสียภาษี     
- ชื่อที่อยู่ลูกค้าหรือผู้ซื อ 
- วัน เดือน ปี  เล่มที่  เลขที่เอกสาร   
- รายการสินค้า บริการ  จ้านวนหน่วย ราคา  
- ชื่อผู้รับเงิน     

ที่ส้าคัญ ใบเสร็จจะต้องไม่มีรอย ลบ  ขูด ขีด ฆ่า หรือถ้าเขียนผิด หรือ
มีการแก้ไข ต้องลงชื่อผู้ออกใบเสร็จ ก้ากับร่วมด้วย 
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๒๒ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

   อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายได้ 
สามารถใช้ใบส้าคัญรับเงินตามแบบของมหาวิทยาลัยแนบกับส้าเนา
บัตรประจ้าตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้างเพ่ือเป็นหลักฐานการจ่ายได้ 

รายงานการจัดซื อจัดจ้าง/ตรวจรับ
พัสดุ/ขอเบิกค่าใช้จ่าย 

เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับใบเสร็จรับเงิน ใบส้าคัญรับเงิน ของผู้รับจ้าง
แล้ว จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายละเอียด เช่น รายการ
พัสดุ จ้านวน ราคา ว่าถูกต้องตามที่อนุมัติให้จัดซื อจัดจ้างหรือไม่ หาก
ไม่ถูกต้องหรือมีส่วนประกอบไม่ครบถ้วน จะให้ผู้รับผิดชอบท้าการ
แก้ไขให้เรียบร้อยก่อน  จากนั นจึงจัดท้าเอกสารรายงานการจัดซื อ 
จัดจ้าง ว่าได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้วจ้านวนกี่รายการคิดเป็นเงินเท่าใด 
พร้อมทั งจัดท้าใบตรวจรับพัสดุ ส่งให้กับกรรมการตรวจรับพัสดุ ลง
นามในใบตรวจรับพัสดุ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะ
ด้าเนินการส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินด้าเนินการต่อไป  

เจา้หน้าทีก่ารเงินตรวจสอบ เจ้าหน้าที่การเงินจะคุมยอดค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับมา และส่งต่อ
ผู้บริหารพิจารณา 

อนุมัติเบิกจ่ายเงิน ผู้บริหารอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามที่เสนอ 
เก็บรวบรวมเอกสาร เมื่อได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุแล้ว เจ้าหน้าที่

พัสดุจะส่งเอกสารดังกล่าวกลับคืนให้กับผู้รับผิดชอบโครงการเพ่ือ
รวบรวมไว้ประกอบการจัดท้ารายงานทางการเงินต่อไป 
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๒๓ 

๕.  การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
ในกรณีที่มีความจ้าเป็นต้องเดินทางไปราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ซึ่งอาจเป็นการเดินทางเพ่ือไป

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคล เพ่ือสร้างความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ หรือการเดินทางไป
ราชการของวิทยากร ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมคณะท้างาน เพ่ือให้บริการวิชาการนอกสถานที่  ตลอดจนการ
เดินทางมาร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ที่โครงการต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เกิดขึ น 
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องท้าเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดังขั นตอนต่อไปนี   

 

 
ภาพที่ ๕ การขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
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๒๔ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท้าบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการเพ่ือ
ปฏิบัติ ง านที่ เ กี่ ยวข้องกับ โครงการ  โดยใช้ แบบฟอร์มตามที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด ซ่ึงการเดินทางไปราชการอาจเป็นการเดินทางไป
ราชกาของผู้ร่วมด้าเนินโครงการ วิทยากร ขึ นกับความจ้าเป็นของการ
ด้าเนินงาน ทั งนี  การขออนุมัติเดินทางไปราชการมีความส้าคัญทั งในแง่
ของการไปปฏิบัติราชการของผู้รับผิดชอบโครงการและหรือผู้ร่วม
โครงการที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี
อ้านาจก่อนจึงจะสามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกที่ ตั งได้ 
ตลอดจนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นระหว่างการเดินทางไปราชการ 
ได้ก่ ค่าพาหนะ  ค่าที่พัก ค่าเบี ยเลี ยง เป็นต้น 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ
เอกสารและคุมยอดค่าใช้จ่าย 

เจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบรายละเอียดของการเดินทางไปราชการ 
วันเวลา สถานที่ที่เดินทาง ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติ เพ่ือให้มี
ความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณา
อนุมัติ พร้อมทั งคุมยอดค่าใช้จ่ายของโครงการ 

ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติ ผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับมอบอ้านาจ อนุมัติให้เดินทางไปราชการ
ตามท่ีเจ้าหน้าที่การเงินเสนอ 

เดินทางไปปฏิบัติราชการ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตามที่ได้ขออนุมัติไว้ ทั งนี  พึงระวังว่าต้องปฏิบัติตามรายการต่าง ๆ ที่
ได้รับอนุมัติไว้ ทั งคนที่เดินทาง วิธีการเดินทาง วันเวลาไป-กลับ เพ่ือ
ไม่ให้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติไว้  นอกจากนี  ยังต้องเก็บ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกิดขึ นระหว่างการเดินทาง เช่น ใบเสร็จค่า
ยานพาหนะ ค่าเช่าที่พัก เป็นต้น 

รายงานการเดินทางไปราชการ เมื่อกลับจากการเดินทางไปราชการแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการต้อง
จัดท้ารายงานการทางเดินทางไปราชการ โดยใช้แบบฟอร์มตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก้าหนด พร้อมทั งแนบเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ประกอบการรายงานการเดินทางไปราชการ และน้าส่ง
เจ้าหน้าที่การเงินต่อไป 

เจ้าหน้าทีก่ารเงินตรวจสอบ เมื่อได้รับรายงานการเดินทางไปราชการแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ใบเสร็จรับเงินและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ที่ผู้รับผิดชอบโครงการขออนุมัติเบิกจ่าย เพ่ือให้ถูกต้องตาม
ระเบียบที่ก้าหนด ซึ่งหากมีข้อผิดพลาด จะส่งเอกสารให้ท้าการแก้ไข
ให้ถูกต้อง 
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๒๕ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

อนุมัติให้เบิกจ่าย ผู้บริหารหน่วยงาน อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามที่เจ้าหน้าที่การเงินเสนอ 

เก็บรวบรวมเอกสาร เอกสารการเดินทางไปราชการพร้อมทั งรายงานการเดินาทงไปราชการ
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะถูกส่งคืนให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือเก็บ
รวบรวมไว้จัดท้ารายงานทางการเงินส่งให้มหาวิทยาลัยเมื่อสิ นสุด
โครงการ 

  
  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ควบคุมอยู่ โดยได้ก้าหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายได้ อัตราค่าใช้จ่าย 
ดังนี  
 ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 อัตราการเบิกเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ  (ในลักษณะเหมาจ่าย) 

ประเภท / ระดับ 
 

อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

การนับเวลาเพื่อค านวณเบี้ยเลี้ยง 

ทั่วไป : ปฏิบัติงาน,  
ช้านาญงาน, อาวุโส 
วิชาการ : ปฏิบัติการ, 
ช้านาญการ,             
ช้านาญการพิเศษ 
อ านวยการ : ต้น 
 

๒๔๐ 
(ต่างประเทศ ๒,๑๐๐) 

มี ๔ กรณ ีดังนี  
๑. กรณีพักแรมในที่พักแรม หรือ ใน 
    ยานพาหนะ 
๑.๑ นับ ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๑ วนั 
๑.๒ ส่วนที่ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง หรือเกิน 
      ๒๔ ชั่วโมง นับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมง =  
      ๑ วัน 
๒. กรณีไม่พักแรม 
๒.๑ นับ ๑๒ ชั่วโมง = ๑ วัน 
๒.๒ ไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมง แต่นับได้เกิน ๖  
     ชัว่โมง = ครึ่งวัน 
๓. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติ 
   ราชการ นับเวลาตั งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ 
๔. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ น 
   ปฏิบัติราชการนับถึงเวลาสิ นสุดปฏิบัติ 
   ราชการ 

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ,
ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ : สูง 
บริหาร : ต้น, สูง 

๒๗๐ 
(ต่างประเทศ๓.๑๐๐) 

* ต่างประเทศ จ่ายจริงไม่เกินวันละ  ๔,๕๐๐ บาท ค่าท้าความสะอาดเสื อผ้าเกิน ๗ วัน จ่ายจริงไม่เกินวัน
ละ ๕๐๐ บาท ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด เหมาจ่ายไม่เกิน วันละ ๕๐๐ บาท เช่น   
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๒๖ 

ค่าเช่าที่พัก 
การเบิกค่าเช่าที่พักมี ๒ ลักษณะ 
๑. ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย 
๒. ค่าเช่าที่พักจ่ายจริง 

   
  อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ  เลือกเบิกในลักษณะ  เหมาจ่าย 

ประเภท / ระดับ 
 

อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ทั่วไป : ปฏิบัติงาน, ช้านาญงาน, อาวุโส 
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ช้านาญการ, ช้านาญการพิเศษ 
อ านวยการ : ต้น  

 
๘๐๐ 

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ,ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ : สูง 
บริหาร : ต้น, สูง 

 
๑,๒๐๐ 

 
  อัตราค่าเช่าที่พักในประเทศ  เลือกเบิกในลักษณะ  จ่ายจริง 

 
ประเภท / ระดับ 

 

อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพักคนเดียว ห้องพักคู่ 
ทั่วไป : ปฏิบัติงาน, ช้านาญงาน, อาวุโส 
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ช้านาญการ, ช้านาญการพิเศษ 
อ านวยการ : ต้น 

 
๑,๕๐๐ 

 
๘๕๐ 

หมายเหตุ อัตราห้องพักคู่   (๘๕๐ x๒ = ๑,๗๐๐ บาท) 
  หรือ พัก ๓ คน/๑ ห้อง  (๘๕๐ x๓ = ๒,๒๕๐ บาท) 
  เดินทางคนเดียวเบิกได้ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 
 

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ,ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ : สูง 
บริหาร : ต้น, สูง 

 
๒,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

หมายเหตุ จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว หรือห้องพักคู่ก็ได้ 

วิชาการ : ทรงคุณวุฒิ ๒,๕๐๐          ๑.,๔๐๐ 
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๒๗ 

 
ประเภท / ระดับ 

 

อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพักคนเดียว ห้องพักคู่ 

บริหาร : สูง 

หมายเหตุ    - จะเบิกในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 
      - กรณีเดินทางเป็นหัวหน้าคณะและจ้าเป็นต้องมีที่พักเพ่ือประสานงานให้เบิกได้อีก 
        ๑ ห้อง (อัตราห้องคนเดียว/ห้องชุดไม่เกิน ๒ เท่าของอัตราห้องคนเดียว) 

ค่าพาหนะ  หมายความถึงค่าใช้จ่าย ดังนี้  
ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะ 
ค่าเชื อเพลิง  ค่าระวางบรรทุก 
ค่าจ้างคนหาบหามสิ่งของ ของผู้เดินทาง 

  อัตราการเบิกจ่าย  เบิกจ่ายตามจริงทุกประเภทของยานพาหนะ 
 กรณีการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  ต้องได้รับอนุมัติให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวจากผู้มีอ้านาจก่อน โดย
เบิกจ่ายค่าชดเชยน ้ามันเชื อเพลิงส้าหรับรถยนต์ กิโลเมตรละ ๔ บาท รถจักรยายนต์ กิโลเมตรละ ๒ บาท 
 ค่ายานพาหนะรับจ้าง (แท็กซี่) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล ไม่เกินเที่ยวละ ๖๐๐ บาท 
เบิกได้ ๒ เที่ยวต่อวัน 
 ค่ายานพาหนะในเขตติดต่อกับจังหวัดอ่ืน ๆ ไม่เกินเที่ยวละ ๕๐๐ บาท 
  สิทธิในการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ 

เบิกค่าเครื่องบินในอัตรา (ชั้นที่นั่ง) 

ชั้นประหยัด / ชั้นต่ าสุด ชั้นธุรกิจ 

ทั่วไป            : ช้านาญงาน   อาวุโส  
วิชาการ         : ช้านาญการ     
 

ทั่วไป           : ทักษะพิเศษ      
วิชาการ        : เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ        
อ านวยการ    : สูง  
บริหาร          : ต้น  สูง    C ๙               

หมายเหตุ  นอกจากข้างต้น กรณีมีความจ้าเป็นเร่งด่วน      ชั นประหยัด 
              ไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้เบิกได้เทียบเท่าภาคพื นดิน   ตามสิทธิ 

 
  ๖. การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 หากมีความจ้าเป็นต้องจัดเตรียมงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการและไม่สามารถท้าได้ในเวลาปกติ 
ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ โดยมีขั นตอนดังนี  
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๒๘ 

 
ภาพที่ ๖ การขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท้าหนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการเพ่ือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยใช้แบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยก้าหนด ซึ่งการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั น อาจ
เป็นการจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรม จัดเตรียมสถานที่  
จัดเตรียมเอกสารทางการเงินพัสดุ เป็นต้น ทั งนี  งานที่ขอปฏิบัตินอก
เวลาราชการนั น ต้องมีเหตุจ้าเป็นว่าไม่สามารถท้าในเวลาราชการ
ปกติได้และหากไม่ท้านอกเวลาราชการจะเกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการและผู้ที่มีสิทธิในการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
และได้รับค่าตอบแทนต้องเป็นพนักงานหรือข้าราชการเท่านั น 

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ เจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบรายละเอียดวันเวลา รายชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติ 
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๒๙ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เพ่ือให้มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ พร้อมทั งคุมยอดค่าใช้จ่ายของโครงการ 

ผู้บังคับบัญชาลงนามอนุมัติ ผู้บริหารหน่วยงาน อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามที่
เจ้าหน้าที่การเงินเสนอ 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ปฏิบัติงานตามที่ได้ขอ
อนุมัติไว้ ทั งนี  ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั น ต้องมีการท้า
บันทึกลงเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายด้วย  

รายงานการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

เมื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องจัดท้ารายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตาม
แบบที่ระเบียบกระทรวงการคลังฯ ก้าหนด โดยต้องมีการรายงานว่า
ได้ปฏิบัติงานงานอะไรบ้าง โดยให้ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานลงชื่อ
รับรอง พร้อมทั งแนบใบลงเวลาการปฏิบัตงานนอกเวลาราชการใน
แต่ละวัน และน้าส่งเจ้าหน้าที่การเงินต่อไป 

เจ้าหน้าทีก่ารเงินด้าเนินการ เจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการขอ
อนุมัติและเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก้าหนด ซึ่งหากมีข้อผิดพลาด จะส่ง
เอกสารให้ท้าการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเสนอผู้บริหาร 

อนุมัติให้เบิกจ่าย ผู้บริหารหน่วยงาน อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ ตามท่ีเจ้าหน้าที่การเงินเสนอ 

เก็บรวบรวมเอกสาร ผู้รับผิดชอบโครงการ เก็บรวบรวมเอกสารการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการไว้จัดท้ารายงานทางการเงินส่งให้มหาวิทยาลัยเมื่อสิ นสุด
โครงการ 

 
 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

๑. ผู้ที่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ้า  
พนักงานราชการ   

 
  ๒. อัตราการจ่าย 

ล าดับ เวลาการท างาน จ านวนเงิน 

๑ นอกเวลาวันท้าการปกติ ตั งแต่เวลา ๑๖.๓๐ 
– ๒๐.๓๐ น. 

๕๐ บาท/ชั่วโมง ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง/วัน 
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๓๐ 

ล าดับ เวลาการท างาน จ านวนเงิน 

๒ วันหยุดราชการ ตั งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. 

๖๐ บาท/ชั่วโมง ไม่เกิน ๗ ชั่วโมง/วัน 

๓ กรณีพิเศษ(เร่งด่วน) 
ไม่ใช่งานประจ้าของข้าราชการผู้นั น 

๖๐ บาท/ชั่วโมง ไม่เกินครั งละ ๗ ชั่วโมง 

หมายเหตุ  ๑. กรณปีฏิบัติงานหลายช่วงเวลาในวันเดียวกันให้นับรวมกันได้ 
   ๒. กรณีท่ีเบิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ได้ ได้แก่ การอยู่เวรรักษาการณ์ในสถานที่
ราชการ  การปฏิบัติงานไม่เต็มจ้านวนชั่วโมง 
   ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต่อผู้มีอ้านาจอนุมัติ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่

ปฏิบัติงานนอกเวลราชการเสร็จสิ น  

๗.  การขออนุมัติค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีรูปแบบที่ราชการก้าหนดไว้ให้ถือปฏิบัติอย่างชัดเจนเหมือน

การเดินทางไปราชการ การขอปฏิบัติงานนนอกเวลาราชการ ซึ่งในบางครั ง ผู้รับผิดชอบโครงการถือเอาความ
เข้าใจตนเองว่า รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้รับอนุมัติในโครงการแล้ว สามารถจ่ายเงินได้ทันที เช่น 
ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม  ค่าอาหารกลางวัน เป็นต้น  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  ค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ในโครงการและผ่านการอนุมัติ เป็นเพียงกรอบในการด้าเนินงานเท่านั น ในการเบิกจ่ายจริง
จะต้องพิจารณาถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั น การขออนุมัติค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จะเป็นการช่วยให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการมั่นใจว่า เงินที่จ่ายไปนั นสามารถเบิกจ่ายได้จริง ซึ่งการขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีดังนี  
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๓๑ 

 
 

ภาพที่ ๗ การขออนุมัติค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
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๓๒ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงานและโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะใช้จ่าย
จริงในการด้าเนินโครงการกับในรายละเอียดโครงการว่ามีรายการ
ค่าใช้จ่ายครบถ้วนตามที่ต้องการใช้จริงหรือไม่ หากไม่มีรายการ
ค่าใช้จ่ายที่ก้าหนดไว้ในโครงการ แต่มีความจ้าเป็นต้องจ่าย 
ผู้รับผิดชอบโครงการต้องท้าเอกสารขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ
ก่อน จึงจะสามารถขออนุมัติค่าใช้จ่าย 

ขออนุมัตใินหลักการค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินโครงการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท้าบันทึกข้อความ ขออนุมัติในหลักการ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงาน 
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับการพัสดุ  

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบ เจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติ 
เพ่ือให้มีความถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอผู้บริหาร
พิจารณาอนุมัติ พร้อมทั งคุมยอดค่าใช้จ่ายของโครงการ 

ผู้บริหารอนุมัติ ผู้บริหารหน่วยงาน อนุมัติในหลักการให้จ่ายเงินตามรายการที่
เจ้าหน้าทีก่ารเงินเสนอ 

ด้าเนินการตามที่ขออนุมัติไว้ ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติงานและจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับผู้เกี่ยวข้อง
ตามท่ีไดร้ับอนุมัติ พร้อมทั ง จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ
จ่ายเงินให้ผู้รับเงินลงนามพร้อมแนบส้าเนาบัตรประจ้าตัว หรือ
ใบเสร็จรับเงิน แล้วแต่กรณี    

รายงานผลการปฏิบัติงานและขอ
อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย 

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดท้าบันทึกรายงานผการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั งขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่ได้รับอนุมัติ พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานของผู้รับเงิน น้าส่งเจ้าหน้าที่การเงิน 

เจ้าหน้าทีก่ารเงินด้าเนินการ เจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการขอ
อนุมัติและเบิกจ่ายเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก้าหนด ซึ่งหากมี
ข้อผิดพลาด จะส่งเอกสารให้ท้าการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนเสนอ
ผู้บริหาร 

อนุมัติให้เบิกจ่าย ผู้บริหารหน่วยงาน อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เจ้าหน้าที่
การเงินเสนอ 

เก็บรวบรวมเอกสาร ผู้รับผิดชอบโครงการ เก็บรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายไว้
จัดท้ารายงานทางการเงินส่งให้มหาวิทยาลัยเมื่อสิ นสุดโครงการ 
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๓๓ 

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงานและการจัดประชุมในประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๕  ต้องเข้าหลักเกณฑ์ของระเบียบ ฯ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี  
 การฝึกอบรม แบ่งเป็น  ๒ ประเภท คือ ประเภท ก. และประเภท ข. 
 ประเภท ก : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ ๔ ระดับ   
  ทั่วไป  ระดับทักษะพิเศษ 
  วิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ 
  อ านวยการ ระดับสูง 
  บริหาร  ระดับต้น และระดับสูง หรือเทียบเท่า 
  ประเภท ข : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการ ได้แก่ 
  ทั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน ช้านาญงาน และอาวุโส 
  วิชาการ  ระดับปฏิบัติงาน ช้านาญการ และช้านาญการพิเศษ 
  อ านวยการ ระดับต้น หรือเทียบเท่า 
 ค่าใช้จ่ายและอัตราการเบิกจ่าย ตามระเบียบ ฯ  

ค่าใช้จ่าย การเบิกจ่าย 

๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
๒. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด การฝึกอบรม 
๓. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
๔. ค่าประกาศนียบัตร 
๕. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
๖. ค่าหนังสือส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๗. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
๘. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
๙. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็น 
เหมาะสมและประหยัด 

 

๑๐. ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส้าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
ไม่เกินใบละ ๓๐๐ บาท 

๑๑. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง 
แห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 

๑๒. ค่าสมนาคุณวิทยากร 
๑๓. ค่าอาหาร 
๑๔. ค่าเช่าที่พัก 
๑๕. ค่ายานพาหนะ 

 
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ 

และอัตราที่ก้าหนด 
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๓๔ 

 จากตารางการค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ จะพบว่า มีบางรายการที่เป็นค่าใช้จ่าย  
ที่ต้องด้าเนินการด้านพัสดุ ซึ่งมีขั นตอนการด้าเนินงานในส่วนของการจัดซื อจัดจ้างพัสดุที่กล่าวถึงไปแล้ว  เช่น 
ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่ากระเป๋า ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร รวมถึงค่าเช่า  
ที่พักและค่ายานพาหนะ ที่ได้กล่าวถึงในเรื่องการขออนุมัติเดินทางไปราชการ   

โดยส่วนใหญ่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการบริหารวิชาการแก่ชุมชนที่จะเบิกจ่ายตามระเบียบนี  จะ
เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร รวมถึงค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ก้าหนดไว้ใน
ระเบียบแต่มีความจ้าเป็นต้องเบิกจ่าย เพ่ือให้การด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้ ก็สามารถขออนุมัติและ
เบิกดจ่ายได้ โดยเทียบเคียงกับระเบียบแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่กระทรวงการคลังได้ให้ไว้แล้ว  

 
 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบฯ มีดังนี้ 
  บุคคลผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

๑.   ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม    
๒.   เจ้าหน้าที ่
๓.   วิทยากร 
๔.   ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
๕.  ผู้สังเกตการณ์ 
 

  การเทียบต าแหน่ง 
ผู้ที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ให้เทียบต าแหน่งเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ดังนี้ 

 

ประเภทบุคคล การเทียบต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ/
ผู้ติดตาม/ผู้สังเกตการณ์ 

เทียบตามต้าแหน่งครั งสุดท้ายก่อนออกจาก
ราชการหรือออกจากงาน หรือตามที่
กระทรวงการคลังได้เทียบระดับไว้แล้ว 

 

๒. วิทยากร - ประเภท ก. : ให้เทียบเท่าต้าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง  
- ประเภท ข. และบุคคลภายนอก :  
ให้เทียบเท่าต้าแหน่งประเภทอ้านวยการ 
ระดับต้น 

เว้นแต่ วิทยากรที่เคยเป็น
บุคลากรของรัฐมาแล้ว 
ให้เทียบตามต้าแหน่งครั ง
สุดท้ายก่อนออกจาก
ราชการหรือออกจากงาน 

๓. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม - ประเภท ก. : ไม่เกินสิทธิของต้าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง  
- ประเภท ข. : ไม่เกินสิทธิของต้าแหน่ง
ประเภทอ้านวยการระดับต้น 
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๓๕ 

  การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือท่ีปฏิบัติราชการไปยังสถานที่
จัดฝึกอบรมของประธาน/แขกผู้มี เกียรติ/ผู้ติดตาม/เจ้าหน้าที่/วิทยากร/ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และ  
ผู้สังเกตการณ์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือส่วนราชการต้นสังกัด ทั งนี  
พิจารณาตามความจ้าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
 

  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
  

ลักษณะการฝึกอบรม หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากร 

การบรรยาย จ่ายได้ไม่เกิน ๑ คน 
การอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ จ่ายได้ไม่เกิน ๕ คน โดยรวมผู้ด้าเนินการอภิปรายหรือสัมมนาที่

ท้าหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากร 

การแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ/แบ่งกลุ่ม
อภิปรายหรือสัมมนา  
หรือแบ่งกลุ่มท้ากิจกรรม 

จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน 
 

 
กรณีท่ีมีจ้านวนวิทยากรเกินกว่าที่ก้าหนดต้องเฉลี่ยจ่ายภายในวงเงินที่เบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 

ข้างต้น 
  การอภิปราย หมายถึง การที่วิทยากรตั งแต่ ๓ – ๕ คนขึ นไป ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือช้านาญการ 
ด้านใดด้านหนึ่งมาร่วมแสดงความคิดเห็น อาจเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดียวกันหรือเสนอ  
แนวทางออกของปัญหา โดยผู้อภิปรายแต่ละคนจะเตรียมค้นหาความรู้ ข้อเท็จจริงเฉพาะเรื่องตามที่ได้ตกลง
กันไว้ โดยมีผู้ด้าเนินการอภิปรายเป็นผู้เชิญให้ผู้อภิปรายแสดงความรู้ ความคิด และให้ข้อเสนอแนะและ  
ท้าหน้าที่เชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ ให้ต่อเนื่องประสานกันตลอดเวลาของการอภิปราย 

 

วิธีการนับชั่วโมงเพื่อค านวณค่าสมนาคุณวิทยากร 

 ให้นับตามเวลาที่ก้าหนดในตารางการฝึกอบรม 

 ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 ชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า ๕๐ นาท ี

 ชั่วโมงการฝึกอบรมที่ไม่ถึง ๕๐ นาที แต่ไม่น้อยกว่า ๒๕ นาที ให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้
กึ่งหนึ่ง 
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๓๖ 

  อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
 

ระดับการฝึกอบรม 
วิทยากรที่เป็น 
บุคลากรภาครัฐ 

วิทยากรที่มิใช่ 
บุคลากรภาครัฐ 

ประเภท ก. 
ไม่เกิน 

ชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท 
ไม่เกิน 

ชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท 

ประเภท ข. และ 
การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

 

ไม่เกิน 
ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 

ไม่เกิน 
ชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 

 

 หมายเหตุ   ๑) กรณีจ้าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์พิเศษ สามารถจ่าย
ค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่ก้าหนดได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 

   ๒) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการเป็นผู้จัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ถ้าวิทยากรได้รับ        
ค่าสมนาคุณวิทยากรจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรจาก
ทางราชการ 

๓) กรณีวิทยากรสังกัดส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้จัดการฝึกอบรมในการพิจารณาจ่ายค่าสัมมนาคุณวิทยากรได้ตามความจ้าเป็น เหมาะสม และไม่เกินอัตราที่
ก้าหนด 

 

   อัตราค่าอาหาร   
 กรณีการจัดอบรมในสถานที่ราชการ เบิกจ่าย ดังนี  

 

ประเภท 
การฝึกอบรม 

ค่าอาหาร  
(บาท : วัน : คน) 

ในประเทศ 
ในต่างประเทศ 

จัดครบทุกม้ือ จัดไม่ครบทุกม้ือ 
ประเภท ก. ไม่เกิน ๘๕๐ ไม่เกิน ๖๐๐ ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

ประเภท ข. 
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ไม่เกิน ๖๐๐ ไม่เกิน ๔๐๐ ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 
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๓๗ 

กรณีการจัดอบรมในสถานที่เอกชน เบิกจ่ายได้ ดังนี  
 

ประเภท 
การฝึกอบรม 

ค่าอาหาร  
(บาท : วัน : คน) 

ในประเทศ 
ในต่างประเทศ 

จัดครบทุกม้ือ จัดไม่ครบทุกม้ือ 

ประเภท ก. ไม่เกิน ๑,๒๐๐ ไม่เกิน ๘๕๐ ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 
ประเภท ข. 

และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
ไม่เกิน ๙๕๐ ไม่เกิน ๗๐๐ ไม่เกิน ๒,๕๐๐ 

 
หลักเกณฑ์การค านวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
 ให้นับวันที่และเวลาเดินทางตั งแต่ออกจากบ้านพัก/ท่ีท้างาน จนถึงวันที่และเวลาที่กลับถึง 

บ้านพัก/ที่ท้างาน 

 ให้นับ ๒๔ ชั่วโมงเป็น ๑ วัน ส่วนที่เกิน ๒๔ ชั่วโมง มากกว่า ๑๒ ชั่วโมง  ให้นับเป็น ๑ วัน   
ส่วนที่ต่้ากว่า ๑๒ ชั่วโมง ให้หักออก 

 ให้น้าจ้านวนวัน x อัตราเบี ยเลี ยง = เบี ยเลี ยงที่เบิกได้ 

 ถ้าโครงการมีเลี ยงอาหาร ให้หักค่าเบี ยเลี ยงตามมื ออาหารที่จัดเลี ยง ในอัตรา ๘๐ บาท/มื อ  
   
  อัตราค่าเช่าที่พัก 

ประเภทการฝึกอบรม 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

(บาท : คน : วัน) 
ค่าเช่าห้องพักคู่ 
(บาท : คน : วัน) 

ประเภท ก. 
 

ไม่เกิน ๒,๔๐๐ ไม่เกิน ๑,๓๐๐ 

ประเภท ข. 
และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

 

ไม่เกิน ๑,๔๕๐ ไม่เกิน ๙๐๐ 

 
  หลักเกณฑ์การจัดที่พักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
    ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ก.  :  ระเบียบไม่ได้ก้าหนดให้จัดที่พักได้ตามความเหมาะสม 
  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเภท ข. และฝึกอบรมบุคคลภายนอก  :  ให้พักรวมกันตั งแต่ ๒ คนขึ นไป 
โดยให้พักห้องคู่ เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ้าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้  หัวหน้าส่วนราชการ
ที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พักห้องพักคนเดียวได้ 
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๓๘ 

ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ (คณะท างาน)  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  ค่าลงทะเบียน 
  การเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้จัดเรียกเก็บค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท้านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ให้เบิกจ่ายได้ 
เท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการ/ผู้จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ 

 ถ้าค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะส้าหรับผู้เข้าอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ 
ทั งหมดหรือส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

 ถ้าค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน หรือ 
ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรม   ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั งหมด หรือรับผิดชอบบางส่วน ให้ผู้เข้าอบรม
หรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั งหมดหรือเฉพาะในส่วนที่ขาด 

 

  การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
  การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากร
ของรัฐ เช่น อบรมกลุ่มเป้าหมายเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ อบรมแกนน้าเด็กและเยาวชน 
เป็นต้น โดยให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั น  

ถ้าส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั งหมดหรือจัดให้บางส่วน         
ให้ส่วนราชการผู้จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ ผู้เข้าอบรม ดังนี  

 กรณีที่เป็นบุคลากรภาครัฐ  :  ให้เบิกตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนด   ในระเบียบ 

   กรณีที่เป็นบุคคลภายนอก  :  ให้เบิกตามหลักเกณฑ์ ดังนี  
ค่าเบี้ยเลี้ยง 

 -  ไม่จัดอาหารทั ง ๓ มื อ ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินคนละ ๒๔๐ บาท/วัน 
 -  จัดอาหารให้    ๒ มื อ ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินคนละ ๘๐ บาท/วัน 
 -  จัดอาหารให้    ๑ มื อ ให้เบิกจ่ายได้ ไม่เกินคนละ ๑๖๐ บาท/วัน 

     ค่าเช่าที่พัก    
          - ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท/วัน 

 ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ช านาญงาน และอาวุโส 
 ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ช านาญการ และช านาญการพิเศษ 
 ประเภทอ านวยการ ระดับต้น หรือต าแหน่งเทียบเท่า 
 

ให้พักคู่ 

 ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 ประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูงหรือเทียบเท่า 
 
 
 

ให้พักเดี่ยว 
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๓๙ 

   ค่าพาหนะเดินทาง (ยกเว้นเครื่องบิน)  
          - ให้เบิกจ่ายตามสิทธิของข้าราชการต้าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน  

 

หมายเหตุ จากกรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม ฯ พบว่า  
มีรายการค่าเดินทางไปราชการและค่าที่พัก ที่มีหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและอัตราการเบิกจ่ายบางรายการ  
ที่ไม่เป็นไปตามการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ เนื่องจาก มีความหมายของการปฏิบัติที่แตกต่างกัน จึงใช้
ระเบียบการเบิกจ่ายต่างกัน กล่าวคือ กรณีการเดินทางไปราชการเพ่ือเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนา ตามนิยามของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ฯ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบนี   กรณีการเดินทางไป
ราชการเพ่ือปฏิบัติงานอ่ืน เช่น การประชุม การติดต่อประสานงาน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการตามระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 
๒. ขั้นการด าเนินงาน  
ความหมายของขั นการด้าเนินงาน คือวันที่จัดกิจกรรม เช่น วันที่จัดอบรม วันที่จัดนิทรรศการ/ 

ประกวดแข่งขัน ซ่ึงไม่สามารถเขียนการปฏิบัติงานเป็นขั นตอนได้ เนื่องจากลักษณะงานส่วนใหญ่เป็นการลงมือ
ปฏิบัติงานในหน้างาน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี  
 

ลักษณะงาน ภาระงานที่ปฏิบัติ 

งานพิธีการ งานพิธีการ เกี่ยวข้องกับพิธีเปิด-ปิด โครงการ โดยมีภาระงานที่
ต้องปฏิบัติ ได้แก่ การเตรียมค้ากล่าวรายงาน ค้ากล่าวเปิดงาน 
การมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร การถ่ายภาพที่ระลึก 

งานประสานงานและอ้านวยความสะดวก
ในการด้าเนินงาน 

ระหว่างจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการต้องประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการทุกคนเพ่ืออ้านวยความสะดวกและให้
การจัดกิจกรรม ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้แก่ การประสานงาน
กับวิทยากร ผู้รับบริการ การประสานจัดเตรียมอาหาร อาหาร
ว่าง ส้าหรับวิทยากร ผู้ร่วมอบรม  การดูแลความเรียบร้อยและ
คอยแก้ไขปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ นระหว่างด้าเนิน
กิจกรรม เป็นต้น 

งานธุรการและเอกสาร ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดเตรียมและรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น เอกสารประกอบการอบรม ใบ
ลงทะเบียนของผู้ร่วมโครงการ เอกสารรายงานการเดินทางไป
ราชการส้าหรับวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร ใบส้าคัญรับเงิน
หรือใบเสร็จค่าอาหาร อาหารว่างเครื่องดื่ม รายงานการ
เดินทางไปราชการ ซึ่งเอกสารหลักฐานบางอย่างมีความ
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๔๐ 

ลักษณะงาน ภาระงานที่ปฏิบัติ 

จ้าเป็นต้องจัดเตรียมและเก็บรวบรวมให้เรียบร้อยภายในวันที่
จัดกิจกรรม  

งานการเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดเตรียมเงินค่าใช้จ่ายเพ่ือจ่ายหรือ
ช้าระให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในวันที่จัดกิจกรรม เช่น ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่า
สถานที่ เป็นต้น 

งานวัดผลการจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดให้มีการวัดผลการจัดกิจกรรม 
โดยใช้ แบบฟอร์ มประ เมินผลการด้ า เนิน โครงการ  ที่
มหาวิทยาลั ยก้ าหนด โดย ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรมตอบ
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมเพ่ือน้ามาวิเคราะห์ประมวลผล
เพ่ือจัดท้ารายงานต่อไป  

 
๓. ขั้นหลังด าเนินการ   
หลังจากจัดกิจกรรมตามแผนงานเสร็จสิ นแล้ว ขั นตอนสุดท้ายของการบริหารโครงการคือการเบิกจ่าย 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ การติดตามผลการด้าเนินงาน การสรุปและรายงานผลการด้าเนินงาน  การรายงานทางการเงิน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  
 

ลักษณะงาน ภาระงานที่ปฏิบัติ 

ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ตามที่ได้กล่าวถึงขั นตอนการขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ในส่วนการ
ด้าเนินงานขั นเตรียมการนั น หากมีค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงในวันที่จัด
กิจกรรมผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องจัดท้าเอกสารเพ่ือขออนุมัติและ
เบิกจ่ ายค่า ใช้จ่ ายต่ าง  ๆ ตามที่ ได้ขออนุมัติ ไว้แล้ วตั งแต่ต้น  
ดังรายละเอียดที่ปรากฎในเอกสารหน้า ๓๐ – ๓๑  นอกจากนี แล้ว 
หากมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ นโดยที่ไม่ได้คาดการณ์ล่วงหน้าหรือไม่ได้
ท้าการขออนุมัติในหลักการไว้ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดท้าบันทึก
ขออนุมัติและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
การจ่ายเงินที่ถูกต้อง ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินด้าเนินการตามขั นตอน
การปฏิบัติงานต่อไป อย่างไรก็ตามอาจมีความเป็นไปได้ว่า ค่าใช้จ่าย 
ที่ขออนุมัติและเบิกจ่ายเพ่ิมเติมนั น ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจาก 
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั น ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ควร
ให้เกิดกรณีจ่ายเงินโดยที่ไม่ได้รับอนุมัติในหลักการไว้ตั งแต่แรก จะถือ
เป็นการดีที่สุด 
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๔๑ 

ลักษณะงาน ภาระงานที่ปฏิบัติ 

การติดตามผลการด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบโครงการ จะติดตามผลการด้าเนินงานที่เกิดขึ นกับผู้ร่วม
โครงการหลังจากสิ นสุดการด้าเนินงานแล้วประมาณ ๑ - ๓ เดือน 
ทั งนี  เพ่ือให้ผู้ร่วมโครงการได้น้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะท้าให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ข้อมูล
ผลกระทบของโครงการเพ่ือน้ามาจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานและ
เสนอแผนการด้าเนินโครงการในปีต่อ ๆ ไปด้วย 

การสรุปและรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

เมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการด้าเนินงาน เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ครบถ้วนแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องสรุปและจัดท้ารายงานผลการ
ด้าเนินงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก้าหนด โดยต้อง
รวบรวมข้อมูลผลการด้าเนินงาน การวิเคราะห์ประเมินผลความพึง
พอใจของผู้ร่วมโครงการ ผลลัพธ์และผลกระทบของโครงการ โดย
รูปแบบการจัดท้ารายงานประกอบด้วยรายละเอียดของการ
ด้าเนินงาน ผลส้าเร็จของโครงการตามตัวชี วัดและค่าเป้าหมายของ
โครงการทั งระดับผลผลิต (output)  และผลลัพธ์  (outcome) 
เอกสารประกอบการด้าเนินงาน เอกสารที่เป็นองค์ความรู้ นวัตกรรม
หรือชิ นงานที่เกิดขึ นจากโครงการ  ผลการบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ 
ของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกหน้า ๑๐๗ และ
น้าส่งภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ด้าเนินโครงการเสร็จสิ นหรือวัน
สิ นสุดปีงบประมาณ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้รวบรวมน้าไปใช้ประโยชน์
และเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

การรายงานทางการเงิน รายงานทางการเงิน คือ การรวบรวมเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงิน
เพ่ือด้าเนินโครงการ ที่ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายจากผู้บริหารเรียบร้อย
แล้ว โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องส่งเอกสารหลักฐานพร้อมจัดท้าสรุป
จ้านวนเงินที่ใช้จ่าย ให้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือหักล้างเงินยืมทดรอง
ราชการที่ได้ยืมไปในตอนต้น หากมีเงินเหลือจ่ายจะต้องน้าส่งคืนเป็น
รายได้แผ่นดินต่อไป ทั งนี  การรายงานทางการเงินควรด้าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สิ นสุดโครงการ  

 

 นอกเหนือจากรายละเอียดและขั นตอนการปฏิบัติงานที่ได้น้าเสนอไว้ข้างต้นแล้ว ระหว่างทางของการ
บริหารโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการยังมีภาระงานที่ต้องปฏิบัติเพ่ิมเติม ได้แก่  
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๔๒ 

  การรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน  ส้านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะติดตามการ
ด้ า เ นิ น ง านจากผู้ รั บผิ ดช อบ โคร งการทุ ก  ๆ  ๓  เ ดื อน  ผ่ านทา งระบบบริ ห า ร โคร งการฯ  ที่  
http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ASLOGIN.php  เพ่ือน้าข้อมูลดังกล่าวรายงานให้ส้านักงบประมาณและ
ใช้ประโยชน์ในกิจการอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี  
 

 
ภาพที่ ๘ วงรอบการรายงานความก้าวหน้า 

 
  การรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานจะเปรียบเทียบผลการด้าเนินงานระหว่างแผนที่ก้าหนดไว้
กับการด้าเนินงานจริง ว่าผู้รับผิดชอบโครงการสามารถบริหารโครงการได้บรรลุตัวชี วัด / เป้าหมายที่ก้าหนดไว้
หรือไม่ โดยมหาวิทยาลัยก้าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า ๔ ครั งต่อปีงบประมาณ ดังนี  

 ครั งที่ ๑  รายงายความก้าวหน้าการด้าเนินงานระหว่างเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ก้าหนดให้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  รายงานความก้าวหน้าในระบบ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม ปีถัดไป (หรือไม่
เกินวันที่ ๓ มกราคมของปีถัดไป) 

 ครั งที่ ๒  รายงายความก้าวหน้าการด้าเนินงานระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม ก้าหนดให้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าในระบบ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน   (หรือไม่เกินวันที่ 
๒ เมษายน) 

 ครั งที่ ๓ รายงายความก้าวหน้าการด้าเนินงานระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน ก้าหนดให้ 

• สถานะการด้าเนินงาน

• รายละเอียดการด้าเนินงาน

• ผลส้าเร็จการดา้เนินงาน

• สถานะการด้าเนินงาน

• รายละเอียดการด้าเนินงาน

• ผลส้าเร็จการดา้เนินงานตาม
ตัวชี วัดโครงการ

• สถานะการด้าเนินงาน

• รายละเอียดการด้าเนินงาน

• ผลส้าเร็จการดา้เนินงาน

• สถานะการด้าเนินงาน

• รายละเอียดการด้าเนินงาน

• ผลส้าเร็จการดา้เนินงาน

ครั้งที่ ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.)

ครั้งที่ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.)

ครั้งที่ ๓

(เม.ย.-มิ.ย.)

ครั้งที่ ๔

(ก.ค.-ก.ย.)

http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ASLOGIN.php


คู่มือการปฏิบัติงาน | การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
 

๔๓ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้าในระบบ ภายในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม  (หรือไม่เกินวันที่ 
๒ กรกฎาคม) 

 ครั งที่ ๔  รายงายความก้าวหน้าการด้าเนินงานระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน  
ก้าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องรายงานความก้าวหน้าในระบบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  
  รายละเอียดที่ต้องรายงานให้กับมหาวิทยาลัยทราบ ได้แก่ 

 สถานะของโครงการ มี ๓ สถานะ คือ ยังไม่เริ่มด้าเนินการ อยู่ระหว่างด้าเนินการและ 
ด้าเนินการแล้วสร็จ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการ ต้องรายงานว่าในรอบนี  โครงการอยู่ในถานะใด พร้อมทั ง
รายละเอียดที่สัมพันธ์กับสถานะของโครงการ 

o กรณีสถานะ ยังไม่เริ่มด้าเนินการ ต้องให้เหตุผลว่า ท้าไมถึงยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการ  
ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ถึงช่วงระยะเวลาของการจัดกิจกรรม จึงยังไม่ได้เริ่มโครงการ หรือ ถึงเวลาเริ่ม
ด้าเนินโครงการแล้ว แต่มีปัญหาอุปสรรค ท้าให้ยังไม่ได้เริ่มด้าเนินการ 

o กรณีสถานะอยู่ระหว่างด้าเนินการ หมายถึง ได้เริ่มเตรียมการด้าเนินโครงการไปแล้ว  
ซึ่งจะมตีัวอย่างรายละเอียดงานที่ได้ท้าไปตามแผนผังขั นตอนการปฏิบัติงานส่วนการเตรียมการกล่าวถึงไปแล้ว  
พร้อมทั งให้ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบนั น ๆ ว่ายังไม่ได้ใช้งบประมาณหรือใช้ไปแล้วจ้านวนเท่าใด   

o กรณีสถานะด้าเนินการแล้วเสร็จ หมายถึง ได้จัดกิจกรรมตามแผนงานไปแล้ว เช่น  
การฝึกอบรม การจัดงานนิทรรศการ ประกวดแข่งขัน  ซึ่งผลการด้าเนินงานอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถึงการส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ให้กับมหาวิทยาลัย โดยข้อมูลที่ต้องรายงานได้แก่ วัน เวลา สถานที่ที่ได้จัดกิจกรรม 
กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร จ้านวนเท่าใด  สรุปการด้าเนินงานเทียบระหว่างแผนและผลการด้าเนินงาน ในมิติของ
ระยะเวลา  ตัวชี วัดที่ก้าหนดไว้ในโครงการ งบประมาณที่ใช้จ่าย พร้อมทั งแนบรายชื่อผู้ร่วมโครงการและภาพ
ประกอบการจัดกิจกรรม 
  
๓.๓ เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ  

ในการบริหารโครงการให้ประสบผลส้าเร็จหรือมีปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุด มีสิ่งที่ควรค้านึงถึง ดังนี  
๑. การวางแผนการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง   
การวางแผนการด้าเนินงาน เป็นขั นตอนแรกที่ต้องท้าหลังจากที่โครงการได้รับอนุมัติแล้ว โดย 

ผู้รับผิดชอบโครงการต้องตรวจดูรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ ว่าได้เขียนอะไรไว้บ้าง โดยเฉพาะสิ่งที่ควร
ให้ความส้าคัญ คือ วัน เวลา สถานที่ที่จะด้าเนินการ กลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นใคร ใครจะเป็นวิทยากร
หรือผู้ร่วมให้บริการวิชาการ  เมื่อได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว การเชิญตัวแทนผู้เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุย 
ปรึกษาหารือกัน จะช่วยให้ทราบว่า แผนที่เขียนไว้จะสามารถปฏิบัติ ได้จริงตามนั นหรือไม่ โดยที่ยังไม่ต้อง
พิจารณาถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบของโครงการ ทั งนี  เนื่องจากว่า ในโครงการที่เขียนไว้นั น ส่วนใหญ่เป็นเพียง
การคาดการณ์ของผู้รับผิดชอบโครงการเท่านั น ทั งเรื่องวันที่ที่จะจัดกิจกรรม หัวข้อที่จัดกิจกรรมและจ้านวน  
ผู้ร่วมโครงการ คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ ซึ่งจะพบในความเป็นจริงว่า หลายโครงการไม่สามารถด้าเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่เขียนไว้ในโครงการ อาจประสบปัญหาว่า วันเวลาที่ก้าหนดไว้นั นเป็นช่วงที่กลุ่มเป้าหมาย 
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๔๔ 

ติดงานอ่ืนที่ส้าคัญกว่า  มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ จ้านวนผู้ร่วมโครงการอาจไม่ได้ตามแผน เป็นต้น   ดังนั น 
การพบปะพูดคุยเพ่ือวางแผนร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาเรื่องนี ลงไปได้มาก รวมถึง ผู้รับผิดชอบ
โครงการยังจะได้ข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมจากผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน้ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับการด้าเนินงาน ช่วยให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้และน้าไปวางแผนเพ่ือปรับปรุงหรือจัด
โครงการในปีต่อ ๆ ไปได้อีกด้วย 

๒. การจัดการด้านการเงินพัสดุ 
การจัดการด้านการเงินและพัสดุของโครงการ เป็นเรื่องที่มีความละเอียด ซับซ้อนมากหากผู้รับผิดชอบ 

โครงการไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ การที่จะท้าให้การบริหาร
การเงินและพัสดุ เป็นเรื่องง่ายไม่มีปัญหาติดขัด ท้าได้ง่ายดายเพียงการปรึกษาเจ้าหน้าที่การเงินหรือเจ้าหน้าที่
พัสดุทุกครั ง เมื่อมีข้อสงสัยหรือข้อติดขัด เนื่องจากว่า ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นเพียงต้นทางของเรื่องเท่านั น 
เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุ จะเป็นผู้ปฏิบัติงานปลายทางกล่าวคือเป็นผู้ให้ความเห็นว่าสมควรให้เบิก
จ่ายเงิน สมควรให้จัดซื อจัดหาพัสดุ ตามรายการและคุณสมบัติที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องการหรือไม่ ดังนั น
แล้ว การปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติในเรื่องนั น ๆ โดยตรงจะท้าให้การเบิกจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุ ราบรื่น
ด้วยดี 

๓. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน   
หลังจากสิ นสุดการด้าเนินโครงการตามแผนงานแล้ว สิ่งหนึ่งที่ส้าคัญที่ผู้รับผิดชอบโครงการควร 

ด้าเนินการต่อเนื่อง คือ การติดตามและประเมินผลที่เกิดขึ นกับผู้ร่วมโครงการ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี  
อาจท้าได้ทั งการออกพื นที่เพ่ือพบปะกับผู้ร่วมโครงการในสถานที่จริงเพ่ือสอบถามข้อมูลหรือดูข้อมูลเชิง
ประจักษ์ หรืออาจเชิญตัวแทนผู้ร่วมโครงการบางส่วนมาประชุมเพ่ือพูดคุยซักถามถึงผลที่เกิดจากการได้ร่วม
โครงการแล้ว  โดยข้อมูลที่ได้จากส่วนนี จะช่วยเสริมให้การจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานในประเด็นการน้า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์และผลกระทบของโครงการได้อย่างดี  ซึ่งโดยข้อเท็จจริงเราพบว่า มีผู้รับผิดชอบ
โครงการจ้านวนไม่มากนักจัดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการในลักษณะนี  จะมีเพียงการประเมินผล
โดยใช้แบบสอบถามเมื่อสิ นสุดการฝึกอบรมแล้วเท่านั น  

๔. การรายงานผลการด าเนินงาน 
การเขียนรายงานผลการด้าเนินโครงการ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะท้าให้มหาวิทยาลัยหรือผู้ให้ทุนรับทราบ 

ผลการด้าเนินงานว่าประสบผลส้าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั งเป้าหมายไว้หรือไม่  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว 
มหาวิทยาลัยจะก้าหนดตัวชี วัดของการด้าเนินโครงการเชิงปริมาณ ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเก็บ
รวบรวมและน้ามาจัดท้ารายงาน ได้ทันที หากแต่การน้าเสนอผลการด้าเนินงาน ต้องแสดงให้ชัดเจนว่าประสบ
ผลส้าเร็จหรือไม่อย่างไร โดยมีเทคนิคการน้าเสนอในรูปแบบของตาราง ดังตัวอย่าง  
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๔๕ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

แผน ผล 
๑. จ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน 

 
๑๐๐ คน บรรลุเป้าหมาย 

๒.ความรู้ความเข้าใจที่เพ่ิมขึ นหลังจากร่วมโครงการ ๒ ระดับ ๑ ระดับ ไมบ่รรลุเป้าหมาย 
๓.ความพึงพอใจของลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ บรรลุเป้าหมาย 

 
จากตารางจะแสดงให้เห็นการสรุปผลการด้าเนินงาน โดยรายงานเปรียบเทียบตามตัวชี วัดที่ก้าหนดไว้

ในแผนงานโครงการกับผลที่เกิดจากการด้าเนินงานจริง พร้อมทั งประเมินผลว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่  ทั งนี  
ในส่วนของตัวชี วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ก้าหนด ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ว่ามีปัจจัย
ใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการด้าเนินโครงการ ซึ่งในการด้าเนินโครงการจริง ไม่จ้าเป็นว่าทุกโครงการต้องบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามตัวชี วัดที่ก้าหนดทุกตัว  เพียงแต่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรู้สาเหตุและหาแนวทางในการ
แก้ไขหรือป้องกันเพื่อไม่ให่เกิดขึ นในคราวต่อไป 
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๔๖ 

บทที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
 
๔.๑ ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 จากรายละเอียดวิธีการปฏิบัติงานและขั นตอนในการปฏิบัติงานที่ค่อนข้างมาก รวมถึงมีกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องมากพอสมควร ประกอบกับในการด้าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนนั น ปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้บริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการบริการวิชาการ ไม่ได้ท้าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการวิชาการด้วยตนเอง ดังนั น จึงมี
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี  

๑. การวางแผนการด าเนินงานโดยมีการส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากโครงการบริการวิชาการ 
ที่รับผิดชอบนั น เป็นโครงการที่ท้าในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ติดต่อหาผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร 
ในการฝึกอบรม และต้องประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เมื่อได้แล้วจึงจัดให้ทั งวิทยากรและ
ตัวแทนผู้ร่วมโครงการได้มาพบปะพูดคุย เพ่ือหารือถึงแนวทางการด้าเนินงานร่วมกัน ก้าหนดวันเวลาสถานที่ที่
เหมาะสมในการด้าเนินงาน ซึ่งปัญหาจะเริ่มจากการประสานกับวิทยากร เนื่องจากส่วนใหญ่วิทยากรจะมีภาระ
งานของตนเองทั งงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย  ท้าให้มีเวลาว่างไม่มากนักที่จะมาท้าหน้าที่ให้บริการ
วิชาการ ส่งผลให้การด้าเนินงานมีความล่าช้า อาจไม่เป็นไปตามแผนที่ก้าหนด และเมื่อได้วิทยากรหลักของ
โครงการแล้ว  ต้องประสานให้วิทยากรกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้พบปะพูดคุยกันเพ่ือร่วมก้าหนด
แผนการด้าเนินงาน ซึ่งพบว่าเวลาของวิทยากรกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการก็จะว่างไม่ค่อยตรงกันอีก 
ตลอดจนปัญหาเรื่องการเปิด – ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยกับการเปิด - ปิดภาคเรียนของโรงเรียนไม่ตรงกัน 
ยิ่งส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการด้าเนินงานของโครงการ 

๒. การบริหารการเงินและพัสดุ  ในการบริหารโครงการบริการวิชาการตามที่ได้กล่าวถึงในตอนต้น 
แล้วว่า มีระเบียบแนวปฏิบัติของกระทรวงการคลังที่ต้องปฏิบัติตามในหลายเรื่อง  และในหลักเกณฑ์ วิธีการ
ปฏิบัติงานนั น กองคลัง ส้านักงานอธิการบดี จะเป็นผู้ก้าหนดขึ นมาอีกขั นหนึ่ง โดยส่วนที่กองคลังก้าหนดแนว
ปฏิบัตินี เอง ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแนวปฏิบัติในการจัดท้าเอกสารและ
เบิกจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย บางครั งในหนึ่งรอบปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ๒ – ๓ ครั ง  
ท้าให้ต้องแก้ไขเอกสารกลับคืนไปมาระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการกับกองคลัง ส้านักงานอธิการบดี ส่งผลให้
เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  

๓. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โครงการที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ เป็นโครงการที่มี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียนชั นประถมศึกษา บางคนอ่านหนังสือไม่ออก ไม่สามารถจะให้ข้อมูลความรู้ที่
ได้รับจากโครงการ ไม่เข้าใจว่าจะน้าความรู้ไปใช้ได้อย่างไร ซึ่งโดยข้อเท็จจริงแล้ว เด็กสามารถน้าไปใช้ในการ
เรียนการสอนในชั นเรียนได้ทันทีหลังจากที่ร่วมกิจกรรม นอกจากนี  ข้อมูลจากการใช้แบบประเมินผลโครงการ
ของมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถเก็บข้อมูลที่สะท้อนการด้าเนินงานจริงได้  
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๔๗ 

๔.๒ แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
๑. การวางแผนการด าเนินงานโดยมีการส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาเรื่องการติดต่อ 

ประสานงานกับวิทยากรและกลุ่มเป้าหมาย ได้แก้ปัญหาในการปฏิบัติโดยการติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ในเรื่อง
ที่ต้องการตั งแต่เริ่มได้รับอนุมัติโครงการและติดต่อมากกว่า ๑ คน เพ่ือป้องกันเรื่องภาระงานของวิทยากร ที่
อาจไม่มีเวลาให้กับโครงการ และเม่ือได้ตัววิทยากรหลักแล้ว จึงจะประสานกับตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ระดับผู้บริหาร เพ่ือร่วมประชุมกับวิทยากร ซึ่งตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นระดับผู้บริหารที่ร่วมประชุมนี  มี
ประโยชน์มากในแง่การตัดสินใจร่วมกับวิทยากรได้ทันทีในวันที่มีการประชุม และสามารถสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้อง
น้าไปปฏิบัติ ท้าให้ลดปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างดี 

๒. การบรหิารการเงินและพัสดุ  การแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินและพัสดุนั น เป็นการแก้ปัญหาทั ง 
ระบบ โดยส้านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้มีการสรุปปัญหาที่เกิดขึ นในการปฏิบัติงานและสะท้อนข้อมูล
ดังกล่าวร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่พัสดุของกองคลัง เป็นประจ้าท้าให้ทั งสองฝ่ายได้รับทราบ
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๓. การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  ในการแก้ปัญหาการไม่ได้รับข้อมูลผลลัพธ์และผลกระทบ 
ของโครงการ ได้ด้าเนินการ ๒ วิธี คือ การให้ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการ เป็น
ผู้ตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม ตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนดและการเชิญเข้าร่วมประชุมเพ่ือสรุปผลการ
ด้าเนินงานร่วมกับวิทยากร หลังจากการด้าเนินงานเสร็จสิ นแล้ว ซึ่งท้าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากในแง่ของ
ผลลัพธ์ของโครงการที่เกิดกับนักเรียนและโรงเรียน รวมถึงยังได้ข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคใน
การด้าเนินงานเพื่อน้ามาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานในปีต่อไปด้วย   
 
๔.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๑. มหาวิทยาลัยควรจัดท้าแผนการบริการวิชาการในกลุ่มโครงการที่เป็นโครงการหลัก  (Flag ship) 

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยก้าหนดผู้รับผิดชอบหลักและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนของ

โครงการ เพ่ือร่วมกันจัดท้าแผนการด้าเนินงาน/โครงการ ตั งแต่ต้นและจัดท้าเป็นแผนระยะกลาง ๓-๕ ปี ซึ่งจะ

ช่วยลดปัญหาเรื่องการประสานงานระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการตัวจริงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และยัง

จะช่วยให้การติดตามและประเมินผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้ร่วมโครงการมีความง่ายและได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ น 

 ๒. ส้านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และกองคลัง ส้านักงานอธิการบดี ควรจัดประชุมก้าหนดแนว

ปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุเพ่ือบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนร่วมกัน เพ่ือสร้างมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานและให้เป็นต้นแบบแก่คณะ หน่วยงานน้าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะมีการทบทวนทุก ๒ ปี 

หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
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๔๘ 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. โครงการและแผน. เข้าถึงได้จาก  

  http://www๒.oae.go.th/FTA/PDF/km/project.pdf  (วันที่ค้นข้อมูล ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

สุโขทัยธรรมธิราช. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์และประเมินโครงการ.  

  เข้าถึงได้จาก : http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom๑๔/๐๑-๐๑-๐๒.html  

  (วันที่ค้นข้อมูล ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ยในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ ๙ พ.ศ ๒๕๖๐. เข้าถึงได้จาก  

  http://www.ubu.ac.th/web/files_up/๐๒f๒๐๑๗๐๓๒๔๑๓๕๐๐๒๘๙.PDF  

  (วันที่ค้นข้อมูล ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  เข้าถึงได้จาก  

  http://www.ubu.ac.th/web/files_up/๐๒f๒๐๑๘๐๕๑๗๐๙๒๒๒๙๑๗.pdf 

 (วันที่ค้นข้อมูล ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐   

  เข้าถึงได้จาก http://www.audit.moi.go.th/pdf_new/๑๒-ot๐๒.pdf 

 (วันที่ค้นข้อมูล ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

ระเบียบกระทรวงการคลังงว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ  

  (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕  เข้าถึงได้จาก  

  https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/method_traning_of_finance_๒๕๕๕.pdf 

 (วันที่ค้นข้อมูล ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

วิพุธ อ่องสกุล และ ภาณุ เชาวน์ปรีชา. Project Management.  เข้าถึงได้จาก  

  http://www.sbdc.co.th/knowledge/article/๕๔/หลักการบริหารโครงการที่ดี  (วันที่ค้นข้อมูล  

  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

 

 

 

 

http://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Lom14/01-01-02.html
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/02f2017032413500289.PDF
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/02f2017032413500289.PDF
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/02f2018051709222917.pdf
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/02f2018051709222917.pdf
http://www.audit.moi.go.th/pdf_new/12-ot02.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/method_traning_of_finance_2555.pdf
http://www.sbdc.co.th/knowledge/article/54/หลักการ
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๔๙ 

ภาคผนวก 
ระเบียบ ประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒. พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓.  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
     พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔.   ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน     
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕.  ตัวอย่างสัญญายืมเงิน 
๖.  ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

 สัญญายืมเงิน 

 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

 แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 

 แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 หลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 บัญชีลงชื่อการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 

 แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลส้าเร็จและความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 รูปแบบการจัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานฉบับสมบูรณ์ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

  



คู่มือการปฏิบัติงาน | การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
 

๕๐ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัด
งาน และการประชุมระหว่างประเทศ ให้เหมาะสมยิ่งขึ น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึง
ก้าหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี  
 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๕” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี เป็นวรรคสองของข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ “การเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่าย
ซึ่งมิได้ก้าหนดไว้ในระเบียบนี  ให้ถือปฏิบัติตามที ่กระทรวงการคลังก้าหนด” 
  ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
  “ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี  ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้วินิจฉัย 
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ นอกเหนือจากที่ก้าหนดไว้
ในระเบียบนี  หรือก้าหนดไว้แล้วแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการขอท้าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง” 
  ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๒ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ข้อ ๘ ถึงข้อ ๒๗ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
 

หมวด ๒  
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

ส่วนที่ ๑ 
ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม 

  ข้อ ๘ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  ต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี  
  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี  
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๕๑ 

(๑) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
(๒) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม 
(๓) ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
(๔) ค่าประกาศนียบัตร 
(๕) ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
(๖) ค่าหนังสือส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๗) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
(๘) ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
(๙) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(๑๐) ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส้าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๑๑) ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
(๑๒) ค่าสมนาคุณวิทยากร 
(๑๓) ค่าอาหาร 
(๑๔) ค่าเช่าที่พัก 
(๑๕) ค่ายานพาหนะ 

ค่าใช้จ่ายตาม (๑) ถึง (๙) ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ้าเป็น เหมาะสมและ
ประหยัด 

ค่าใช้จ่ายตาม (๑๐) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราใบละ ๓๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๑) ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แห่งละไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท 
ค่าใช้จ่ายตาม (๑๒)ถึง(๑๕) ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามที่ก้าหนดไว้ในระเบียบนี  

ข้อ ๙ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดได้เฉพาะการฝึกอบรมในประเทศเท่านั น 
ข้อ ๑๐ บุคคลที่จะเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบนี  ได้แก่ 
(๑) ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตาม 
(๒) เจ้าหน้าที่ 
(๓) วิทยากร 
(๔) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๕) ผู้สังเกตการณ์ 
ค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเป็นผู้เบิกจ่าย  แต่ถ้าจะเบิกจ่ายจาก ส่วน

ราชการต้นสังกัดให้ท้าได้เมื่อส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมร้องขอและส่วนราชการต้นสังกัดตกลงยินยอม 
ข้อ ๑๑ การเทียบต้าแหน่งของบุคคลตามข้อ ๑๐ (๑) (๒) (๓) และ (๕) ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ เพ่ือ

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบต้าแหน่งได้ ดังนี  
(๑) บุคคลที่เคยเป็นบุคลากรของรัฐมาแล้วให้เทียบตามระดับต้าแหน่งหรือชั นยศครั งสุดท้ายก่อนออก

จากราชการหรือออกจากงาน แล้วแต่กรณี 
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๕๒ 

(๒) บุคคลที่กระทรวงการคลังได้เทียบระดับต้าแหน่งไว้แล้ว 
(๓) วิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้เทียบเท่าข้าราชการต้าแหน่งประเภทบริหาร

ระดับสูง ส้าหรับวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และวิทยากรในการฝึกอบรม 
บุคคลภายนอกให้เทียบเท่าข้าราชการต้าแหน่งประเภทอ้านวยการระดับต้น 
  (๔) นอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาเทียบ ต้าแหน่ง
ตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบต้าแหน่งของกระทรวงการคลังตาม (๒) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ การเทียบต้าแหน่งของบุคคลตามข้อ ๑๐ (๔) ที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐ เพ่ือเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
ตามระเบียบนี  ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเทียบต้าแหน่งได้ ดังนี  

(๑) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการ
ต้าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(๒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้เทียบได้ไม่เกินสิทธิของข้าราชการ
ต้าแหน่งประเภทอ้านวยการระดับต้น 

ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป - กลับระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือทีป่ฏิบัติราชการไปยัง
สถานที่จัดฝึกอบรมของบุคคลตามข้อ ๑๐ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือส่วน
ราชการต้นสังกัด 

ข้อ ๑๔ การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา ดังนี  
(๑) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

       (ก) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน ๑ คน 
     (ข) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ  ให้จ่ายค่าสมนาคุณ

วิทยากรได้ไม่เกิน ๕ คน โดยรวมถึงผู้ด้าเนินการอภิปรายหรือสัมมนาท่ีท้าหน้าที่เช่นเดียวกับวิทยากรด้วย 
     (ค) ชั่วโมงการฝึกอบรมที่มีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ แบ่งกลุ่มอภิปราย หรือสัมมนา 

หรือแบ่งกลุ่มท้ากิจกรรม ซึ่งได้ก้าหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมและจ้าเป็นต้องมีวิทยากร
ประจ้ากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ ๒ คน 
        (ง) ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจ้านวนที่ก้าหนดไว้ตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ให้เฉลี่ยจ่าย
ค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินภายในจ้านวนเงินที่จ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ 

     (จ) การนับชั่วโมงการฝึกอบรมให้นับตามเวลาที่ก้าหนดในตารางการฝึกอบรม โดยไม่ต้อง 
หักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องมีก้าหนดเวลาการฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าห้าสิบนาที กรณีก้าหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงห้าสิบนาที แต่ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้านาที ให้จ่ายค่า
สมนาคุณวิทยากรได้กึ่งหนึ่ง 

(๒) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 
     (ก) วิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐไม่ว่าจะสังกัดส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมหรือไม่ก็ตาม  ให้

ได้รับค่าสมนาคุณส้าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท  ส่วนการฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกิน ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
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๕๓ 

       (ข) วิทยากรที่มิใช่บุคคลตาม (ก) ให้ได้รับค่าสมนาคุณส้าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก 
ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท ส่วนการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และ การฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้
ได้รับค่าสมนาคุณไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 
       (ค) กรณีที่จ้าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นพิเศษ เพ่ือ
ประโยชน์ในการฝึกอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่ก้าหนด จะให้วิทยากรได้รับค่าสมนาคุณสูงกว่าอัตราที่
ก้าหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 

     (ง) การฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ถ้าวิทยากรได้รับค่าสมนาคุณจาก
หน่วยงานอ่ืนแล้ว ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมงดเบิกค่าสมนาคุณจากส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม  เว้น
แต่จะท้าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอ่ืน 

(๓) การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้ใช้แบบใบส้าคัญรับเงินส้าหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข ๑ ท้าย
ระเบียบนี  เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๑๕ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดอาหารให้แก่บุคคลตามข้อ  ๑๐ ให้ส่วน
ราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าอาหารได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าอาหารตามบัญชี หมายเลข ๑ 
ท้ายระเบียบนี  

ข้อ ๑๖ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีการจัดที่พักหรือออกค่าเช่าที่พักให้แก่บุคคลตามข้อ 
๑๐ ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราค่าเช่าที่พักตามบัญชี
หมายเลข ๒ และบัญชีหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี  และตามหลักเกณฑ์ ดังนี  
  (๑) การจัดที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ส้าหรับการฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข และการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก ให้พักรวมกันตั งแต่สองคนขึ นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสม
หรือมีเหตุจ้าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้ พักห้องพักคนเดียว
ได ้
   (๒) การจัดที่พักให้แก่ผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต้าแหน่งประเภทอ้านวยการระดับต้น  ต้าแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช้านาญการ ระดับช้านาญการพิเศษ และต้าแหน่งประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน ระดับช้านาญงาน ระดับอาวุโส ให้พักรวมกันตั งแต่สองคนขึ นไปโดยให้พักห้องพักคู่ เว้นแต่เป็นกรณี
ที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ้าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมอาจจัดให้พัก
ห้องพักคนเดียวได้ ส่วนผู้สังเกตการณ์หรือเจ้าหน้าที่ต้าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ระดับสูง หรือต้าแหน่งที่
เทียบเท่าต้าแหน่งประเภทอ้านวยการระดับสูง ต้าแหน่งประเภท วิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ 
และต้าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ จะจัดให้พักห้องพักคนเดียวก็ได้ 

(๓) การจัดที่พักให้แก่ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการฝึกอบรม แขกผู้มีเกียรติ และผู้ติดตามหรือ
วิทยากร ให้พักห้องพักคนเดียวหรือพักห้องพักคู่ก็ได้ และเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง 

ข้อ ๑๗ การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจัดยานพาหนะให้หรือรับผิดชอบ  ค่า
ยานพาหนะส้าหรับบุคคลตามข้อ ๑๐ ให้ส่วนราชการด้าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี  
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๕๔ 

(๑) กรณีใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม หรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่ายค่าเชื อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 

(๒) กรณีใช้ยานพาหนะประจ้าทางหรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดยานพาหนะตามระดับ ของการ
ฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยอนุโลม ดังนี  

    (ก) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ  ต้าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง เว้นแต่กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้ใช้ชั นธุรกิจ แต่ถ้าไม่สามารถเดินทางโดยชั นธุรกิจ
ได้ให้เดินทางโดยชั นหนึ่ง 

     (ข) การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข ให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการ ต้าแหน่ง
ประเภททั่วไประดับช้านาญงาน 

     (ค) การฝึกอบรมบุคคลภายนอกให้จัดยานพาหนะตามสิทธิของข้าราชการต้าแหน่งประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน ทั งนี  ให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ้าเป็น เหมาะสม และประหยัด 

(๓) กรณีวิทยากรมีถ่ินที่อยู่ในท้องที่เดียวกับสถานที่จัดการฝึกอบรม ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมจะ
เบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้างไป - กลับ ให้แก่วิทยากรแทนการจัดรถรับส่งวิทยากรได้ โดยให้ใช้แบบใบส้าคัญ
รับเงินส้าหรับวิทยากรเอกสารหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี  เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๑๘ การจัดการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร  ที่พัก หรือยานพาหนะ 
ทั งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั งหมด หรือส่วนที่ขาดให้แก่
บุคคลตามข้อ ๑๐ แต่ถ้าบุคคลตามข้อ ๑๐ (๔) หรือ (๕) เป็นบุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั งนี  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น 
  (๑) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๑๖ 

(๒) ค่าเบี ยเลี ยงเดินทาง ให้ค้านวณเวลาเพ่ือเบิกจ่ายเบี ยเลี ยงเดินทางโดยให้นับตั งแต่เวลา  ที่เดิน
ทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการตามปกติ จนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามปกติ แล้วแต่กรณี โดยให้นับยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นหนึ่งวัน ถ้าไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงและส่วนที่
ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนั นเกินกว่าสิบสองชั่วโมงให้ถือเป็นหนึ่งวัน แล้วน้าจ้านวนวันทั งหมดมา
คูณกับอัตราเบี ยเลี ยงเดินทาง ในกรณีที่ผู้จัดการฝึกอบรมจัดอาหารบางมื อ ในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบี ย
เลี ยงเดินทางท่ีค้านวณได้ในอัตรา มื อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี ยเลี ยงเดินทางต่อวัน 

ข้อ ๑๙ การจัดการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ถ้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือ
ยานพาหนะ ทั งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในข้อ ๑๘ และให้ส่วนราชการ ที่จัดการฝึกอบรม
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั งหมดหรือส่วนที่ขาดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มิได้เป็นบุคลากรของรัฐตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี  

(๑) ค่าอาหาร 
     (ก) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๒ มื อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 

๘๐ บาท ต่อวัน 
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๕๕ 

     (ข) การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้ ๑ มื อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคนละ 
๑๖๐ บาท ต่อวัน 

     (ค) การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารให้ทั ง ๓ มื อ ให้เบิกจ่ายค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่เกินคน
ละ ๒๔๐ บาท ต่อวัน 

(๒) ค่าเช่าที่พัก ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท ต่อวัน 
(๓) ค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการต้าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อนี  ให้ใช้แบบใบส้าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก เอกสาร
หมายเลข ๒ ท้ายระเบียบนี  เป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๒๐ การเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้เบิกจ่ายได้ เฉพาะผู้เข้า
รับการฝึกอบรมที่เป็นบุคลากรของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ตามบัญชีหมายเลข ๔ ท้ายระเบียบนี  

ข้อ ๒๑ โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายทั งหมดจากหน่วยงานภายในประเทศ ต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ ให้งดเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย  
ส่วนกรณีท่ีส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสมทบใน
ส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก้าหนดไว้ในระเบียบนี  

ข้อ ๒๒ กรณีส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมประสงค์จะจ้างจัดฝึกอบรมในโครงการ หรือหลักสูตรการ
ฝึกอบรมไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ให้ด้าเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี  และถ้า
ใช้เครื่องบินโดยสารเป็นยานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
และหนังสือกระทรวงการคลังที่ก้าหนดในเรื่องดังกล่าวด้วย 
  การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของผู้รับจ้างเป็นหลักฐานการจ่าย แต่ถ้าเป็น
การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพ่ือเข้าบัญชีให้กับผู้รับจ้าง หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงให้ใช้รายงานในระบบ
ตามท่ีกระทรวงการคลังก้าหนดเป็นหลักฐานการจ่าย 

ข้อ ๒๓ ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม และรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรมภายใน 
๖๐ วันนับแต่วันสิ นสุดการฝึกอบรม 
 

ส่วนที่ ๒ 
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้อ ๒๔ ในการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาอนุมัติเฉพาะ ผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั นตามจ้านวนที่เห็นสมควร  โดยค้านึงถึงความ
จ้าเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒๕ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายท้านองเดียวกันที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม 
เรียกเก็บ 
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๕๖ 

ข้อ ๒๖ กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ได้รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ไว้ทั งหมด หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรม  ได้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะทั งหมดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์  
ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
  กรณีค่าใช้จ่ายตามข้อ ๒๕ ไม่รวมค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วนหรือส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมไม่รับผิดชอบค่าอาหาร  ค่าเช่าที่พัก หรือค่าพาหนะ ทั งหมดหรือ
รับผิดชอบให้บางส่วน ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์เบิกค่าใช้จ่ายทั งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาด  
หรือส่วนที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมมิได้รับผิดชอบนั นได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในข้อ 
๑๘ 

ข้อ ๒๗ กรณีที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศโดยได้รับ  ความ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมทั งหมด ให้งดเบิกค่าใช้จ่าย แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปฝึกอบรมบางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายสมทบในส่วนที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ตามพระราช
กฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไข ดังนี  

(๑) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ แล้ว แม้จะต่้ากว่าสิทธิที่ได้รับก็ให้งดเบิก
ค่าโดยสารเครื่องบิน แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว  ให้เบิกค่าโดยสาร
เครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั นเดียวกับท่ีได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิที่พึงได้รับ 
  (๒) กรณีมีการจัดที่พักให้ ให้งดเบิกค่าเช่าที่พัก แต่ถ้าได้รับความช่วยเหลือค่าเช่าที่พักต่้ากว่า สิทธิที่
พึงได้รับ ให้เบิกค่าเช่าที่พักสมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าเช่าที่พักที่ได้รับความ
ช่วยเหลือแล้ว จะต้องไม่เกินสิทธิที่พึงได้รับ 

(๓) กรณีได้รับความช่วยเหลือค่าเบี ยเลี ยงเดินทางต่้ากว่าสิทธิที่พึงได้รับ  ให้เบิกค่าเบี ยเลี ยง เดินทาง
สมทบเฉพาะส่วนที่ขาด แต่ถ้ามีการจัดอาหารในระหว่างการฝึกอบรม การเบิกค่าเบี ยเลี ยงเดินทางให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก้าหนดไว้ในข้อ ๑๘ 
  การเบิกค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้จัดท้ารายละเอียดค่าใช้จ่ายตามแบบรายละเอียดค่าใช้จ่าย กรณี
ได้รับความช่วยเหลือ ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายระเบียบนี  พร้อมแนบส้าเนาหนังสือของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย แต่ถ้าหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือไม่ได้
ระบุวงเงินให้ความช่วยเหลือไว้ให้ค้านวณเงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือตามอัตราค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี  

ข้อ ๒๘ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
อ่ืนจัดการฝึกอบรม จัดท้ารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดภายใน ๖๐ วัน
นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  ข้อ ๒๘ ถึงข้อ ๒๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 
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๕๗ 

 หมวด ๓ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

ข้อ ๒๙ การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของทางราชการ ให้หัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่จ่ายจริง  ตามความจ้าเป็นเหมาะสม 
และประหยัด 
กรณีที่ส่วนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้แก่ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม 
เจ้าหน้าที่หรือผู้เข้าร่วมงาน ให้น้าความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ มาใช้บังคับ  แต่ถ้าส่วนราชการที่จัด
งานไม่จัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให้น้าความในข้อ ๑๘ มาใช้บังคับ และถ้าส่วนราชการประสงค์จะจ้าง
ด้าเนินการดังกล่าว ให้น้าความในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย” 
  ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๙ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

ข้อ ๓๙ กรณีส่วนราชการที่จัดการประชุมระหว่างประเทศประสงค์จะจ้างจัดประชุมระหว่างประเทศ
ไม่ว่าทั งหมดหรือบางส่วน ให้ด้าเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์และอัตราตามข้อ ๓๑ ถึงข้อ ๓๖ โดยให้น้าความ
ในข้อ ๒๒ วรรคสอง มาใช้บังคับด้วย  
   ข้อ ๘ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานใดที่ได้ด้าเนินการตามระเบียบ ที่ใช้บังคับ
อยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับ หรือที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังในวันก่อนวันที่ระเบียบนี ใช้บังคับ 
ให้ด้าเนินการตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 
ต่อไปจนแล้วเสร็จ 

   ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
       กิตติรัตน ์ณ ระนอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
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๕๘ 

บัญชีหมายเลข ๑ 
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม 

(บาท : วัน : คน ) 
 

ระดับการ
ฝึกอบรม 

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน 
 

ในประเทศ  
ต่างประเทศ 

ในประเทศ  
ต่างประเทศ จัดครบ 

ทุกม้ือ 
จัดไม่ครบ 

ทุกม้ือ 
จัดครบ 
ทุกม้ือ 

จัดไม่ครบ 
ทุกม้ือ 

๑. การ
ฝึกอบรม
ข้าราชการ 
ประเภท ก 
 

ไม่เกิน 
๗๐๐ 

 

ไม่เกิน ๕๐๐ 
 

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

 

ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ 

 

ไม่เกิน ๗๐๐ 
 

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

 

๒ การ
ฝึกอบรม
ข้าราชการ 
ประเภท ข 
และการ
ฝึกอบรม 
บุคคลภายนอก 
 

ไม่เกิน 
๕๐๐ 

 

ไม่เกิน ๓๐๐ 
 

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

 

ไม่เกิน 
๘๐๐ 

 

ไม่เกิน ๖๐๐ 
 

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 
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๕๙ 

บัญชีหมายเลข ๒ 
 

อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ 
(บาท : วัน : คน) 

 
ระดับการฝึกอบรม ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

 
ค่าเช่าห้องพักคู่ 

๑. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ก ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑,๑๐๐ บาท 
๒. การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข 

และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท 

 
ไม่เกิน ๗๕๐ บาท 

 
 
 หมายเหตุ : ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรมเรียก
เก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 
ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักท่ีสถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีที่ผู้เช่าเข้าพัก 
รวมกันตั งแต่สองคนขึ นไป 
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๖๐ 

บัญชีหมายเลข ๓ 
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

(บาท : วัน : คน) 

ระดับการฝึกอบรม 
 

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 
 

ค่าเช่า
ห้องพัก 
คนเดียว 

ค่าเช่า
ห้องพักคู่ 

ค่าเช่า
ห้องพัก 
คนเดียว 

ค่าเช่า
ห้องพักคู่ 

ค่าเช่า
ห้องพัก 
คนเดียว 

ค่าเช่า
ห้องพักคู่ 

๑. การฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ก 

ไม่เกิน 
๘,๐๐๐ 

ไม่เกิน 
๕,๖๐๐ 

ไม่เกิน 
๕,๖๐๐ 

ไม่เกิน 
๓,๙๐๐ 

ไม่เกิน 
๓,๖๐๐ 

ไม่เกิน 
๒,๕๐๐ 

๒. การฝึกอบรม
ข้าราชการประเภท ข 

และการฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 

ไม่เกิน 
๖,๐๐๐ 

 

ไม่เกิน 
๔,๒๐๐ 

 

ไม่เกิน 
๔,๐๐๐ 

 

ไม่เกิน 
๒,๘๐๐ 

 

ไม่เกิน 
๒,๔๐๐ 

 

ไม่เกิน 
๑,๗๐๐ 

 

 
 หมายเหตุ : (๑) ค่าเช่าห้องพักคนเดียว หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักหนึ่งห้องที่สถานที่พักแรม
เรียกเก็บกรณีท่ีผู้เช่าเข้าพักเพียงคนเดียว 
(๒) ค่าเช่าห้องพักคู่ หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพักท่ีสถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีท่ีผู้เช่าเข้าพัก
รวมกันตั งแต่สองคนขึ นไป 
(๓) ประเภท ก ประเภท ข และ ประเภท ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบท้ายบัญชีนี  
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๖๑ 

บัญชีประเทศจ าแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบท้ายบัญชีหมายเลข ๓ 
ประเภท ก ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้ 

๑. ญี่ปุ่น ๓๔. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 
๒. สาธารณรัฐฝรัง่เศส ๓๕. สหรัฐอาหรบัอิมิเรตส์ 
๓. สหพันธรฐัรัสเซีย ๓๖. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 
๔. สมาพันธรัฐสวิส ๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย 
๕. สาธารณรัฐอิตาล ี ๓๘. สาธารณรัฐชิล ี
๖. ราชอาณาจักรเบลเย่ียม ๓๙. สาธารณรัฐเช็ก 
๗. ราชอาณาจักรสเปน ๔๐. สาธารณรัฐตุรก ี
๘. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี ๔๑. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
๙. สหรัฐอเมริกา ๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๑๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอรแ์ลนด์เหนือ ๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย 
๑๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส ๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยตมิอร์ – เลสเต 
๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร ์ ๔๕. สาธารณรัฐเปร ู
๑๓. แคนาดา ๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด ์
๑๔. เครือรฐัออสเตรเลีย ๔๗. สาธารณรัฐฟินแลนด ์
๑๕. ไต้หวัน ๔๘. สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์
๑๖. เติร์กเมนิสถาน ๔๙. สาธารณรัฐมอริเซียส 
๑๗. นิวซีแลนด ์ ๕๐. สาธารณรัฐมอลตา 
๑๘. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ๕๑. สาธารณรัฐโมซัมบิก 
๑๙. ปาปัวนิวกีน ี ๕๒. สาธารณรัฐเยเมน 
๒๐. มาเลเซีย ๕๓. สาธารณรัฐลิทวัเนีย 
๒๑. ราชรัฐโมนาโก ๕๔. สาธารณรัฐสโลวัก 
๒๒. ราชรัฐลักเซมเบิรก์ ๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
๒๓. ราชรัฐอันดอร์รา ๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย 
๒๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๕๗. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 
๒๕. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ๕๘. สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย 
๒๖. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ๕๙. สาธารณรัฐอนิเดีย 
๒๗. ราชอาณาจักรเนเธอรแ์ลนด ์ ๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 
๒๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก ๖๑. สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
๒๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ ๖๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด ์
๓๐. ราชอาณาจักรสวีเดน ๖๓. สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 
๓๑. รัฐสุลต่านโอมาน ๖๔. สาธารณรัฐฮงัการ ี
๓๒. โรมาเนีย ๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนกิ (กรีซ) 
๓๓. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ๖๖. ฮ่องกง 
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๖๒ 

ประเภท ข ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้ 
 
๑. เครือรัฐบาฮามาส ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล 
๒. จอร์เจีย ๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย 
๓. จาเมกา ๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม ๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส 
๕. มาซิโดเนีย ๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 
๖. ยูเครน ๓๕. สาธารณรัฐตูนิเซีย 
๗. รัฐกาตาร ์ ๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 
๘. รัฐคูเวต ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร์ 
๙. รัฐบาห์เรน ๓๘. สาธารณรัฐบุรุนด ี
๑๐. รัฐอิสราเอล ๓๙. สาธารณรัฐเบนนิ 
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส 
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา ๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
๑๓. สาธารณรัฐเนปาล ๔๒. สาธารณรัฐปานามา 
๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา 
๑๕. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ๔๔. สาธารณรัฐมาล ี
๑๖. สหภาพพม่า ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา 
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธปิไตยศรีลงักา 
๑๙. สาธารณรัฐกานา ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย ๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส) ๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา ๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย 
๒๓. สาธารณรัฐคีร์กิซ ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ์
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา ๕๓. สาธารณรัฐอิรัก 
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน ๕๔. สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน ๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย 
๒๗. สาธารณรัฐจิบูต ี ๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
๒๘. สาธารณรัฐชาด ๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
๒๙. สาธารณรัฐซิมบบัเว ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

 
ประเภท ค ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอ่ืน ๆ นอกจากที่ก าหนดในประเภท ก.  และประเภท ข. 
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๖๓ 

บัญชีหมายเลข ๔ 
ค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรม 

ในต่างประเทศ 
__________________________ 

๑. รายชื่อประเทศที่ไมส่ามารถเบิกค่าเคร่ืองแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในตา่งประเทศ 
(๑) สหภาพพม่า    (๒) เนการาบรไูนดารุสซาลาม 
(๓) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย   (๔) ราชอาณาจักรกัมพูชา 
(๕) สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (๖) มาเลเซีย 
(๗) สาธารณรัฐฟิลปิปนิส์   (๘) สาธารณรัฐสิงคโปร ์
(๙) สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (๑๐) สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม 
(๑๑) สาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจ ิ   (๑๒) ปาปัวนิวกนิ ี
(๑๓) รัฐเอกราชซามัว    (๑๔) สาธารณรัฐประชาธปิไตยติมอร์-เลสเต 

๒. ค่าเครื่องแต่งตัว ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินอัตรา ดงันี  
๒.๑ คนละ ๗,๕๐๐ บาท ได้แก ่

(๑) ข้าราชการต้าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
(๒) ข้าราชการต้าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏบิัติการ 

๒.๒ คนละ ๙,๐๐๐ บาท ได้แก ่
(๑) ข้าราชการต้าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช้านาญงาน ระดับอาวุโส ระดบัทักษะพิเศษ 
(๒) ข้าราชการต้าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัชา้นาญการ ระดบัช้านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดบั

ทรงคุณวุฒ ิ
(๓) ข้าราชการต้าแหน่งประเภทอ้านวยการ ระดบัต้น ระดบัสงู 
(๔) ข้าราชการต้าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ระดับสูง 

๓.  ผู้ที่เคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศมาแล้ว  หรือเคยได้รับค่าเครื่องแต่งตัวจาก
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนใดไม่ว่าจะเบิกจ่ายจาก เงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใด ๆ ทั งในประเทศและต่างประเทศ ถ้า
ต้องเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้มีสิทธิเบิกค่าเครื่องแต่งตัวได้อีกเมื่อการเดินทางครั งใหม่  มีระยะห่างจาก
การเดินทางไปต่างประเทศครั งสุดท้ายที่ได้รับค่าเคร่ืองแต่งตัวเกิน ๒ ป ีนับแต่วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย หรือ
มีระยะเวลาเกินกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยส้าหรับผู้ที่รับราชการประจ้าในต่างประเทศ” 
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๖๔ 

เอกสารหมายเลข ๑ 
 

ใบส าคัญรับเงิน 
ส าหรับวิทยากร 

ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม  ........................................................................................................................... .. 
โครงการ / หลักสูตร ............................................................................................................... ............................. 

วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. ........................... 
ข้าพเจ้า ............................................................. ........................ อยู่บ้านเลขท่ี ................................................... 
ต้าบล/แขวง ................................... อ้าเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ..................................... 
 
ได้รับเงินจาก ................................................................................................. ดังรายการต่อไปนี  
 

รายการ จ านวนเงิน 
   

   

   
   

   

   
   

รวมเป็นเงินทั งสิ นบาท   
 
          
จ้านวนเงิน (                                                                           ) 

 
ลงชื่อ .................................................................... ผู้รับเงิน 

 
 

ลงชื่อ ..................................................................... ผู้จ่ายเงนิ 
 

 
  

เอกสารหมายเลข ๒ 
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๖๕ 

 
แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม .................................................................................................................. ............ 
โครงการ / หลักสูตร ..................................................................................................................... ...................... 
วันที่ ...............เดือน ...................... พ.ศ. ................ ถึง วันที่ ................เดือน ...................... พ.ศ. ...................   
จ้านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ รวมทั งสิ น ..................................................... คน 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม / ผู้สังเกตการณ์ ได้รับเงินจากกรม ............................................กระทรวง ....................... 
 
ปรากฏรายละเอียด ดังนี  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ ค่าอาหาร 
(บาท) 

ค่าเช่าที่
พัก 

(บาท) 

ค่า
พาหนะ 
(บาท) 

รวมเป็น
เงิน 

(บาท) 

วัน เดือน 
ปี ที่รับ

เงิน 

ลายมือ
ชื่อ 

ผู้รับเงิน 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       
 
 
 
    ลงชื่อ .................................................................................  ผู้รับเงิน  
           (.................................................................................) 
    ต้าแหน่ง ............................................................................ 
  



คู่มือการปฏิบัติงาน | การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

 
 

๖๖ 

เอกสารหมายเลข ๓ 
 

แบบรายละเอียดค่าใช้จ่ายกรณีที่ได้รับความช่วยเหลือ 
 

โครงการ / หลักสูตร .........................................................................  ณ ประเทศ ............................................. 
ตั งแต่วันที่ ............................................................ถึงวันที่ .................................................................................. 
 
ชื่อ ................................................................................... ........................................................................ ........... 
ต้าแหน่ง .................................................... ระดับ ................................ กอง .................................................... 
หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือ .............................................................................................. .............................. 

ค่าใช้จ่ายที่ได้รับความช่วยเหลือ 
๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง ................................................................ ในวงเงิน ................................ บาท 
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ ......................... บาท จ้านวน ................ วัน    ในวงเงิน ............................... บาท 
๓. ค่าเบี ยเลี ยง อัตราวันละ ........................ บาท จ้านวน ................ วัน    ในวงเงิน ................................ บาท 
๔. ............................................................................................................... ในวงเงิน .................................. บาท 
๕. ............................................................................................................... ในวงเงิน .................................. บาท 
๖. .............................................................. .................................................ในวงเงิน .................................. บาท 

      รวมเป็นเงิน ................................................. บาท 
ค่าใช้จ่ายที่ขอเบิกสมทบ 

๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน เส้นทาง .............................................................. ในวงเงิน .................................. บาท 
๒. ค่าเช่าที่พัก อัตราวันละ ......................... บาท จ้านวน ................ วัน  ในวงเงิน .................................. บาท 
๓. ค่าเบี ยเลี ยง อัตราวันละ ........................ บาท จ้านวน ................ วัน  ในวงเงิน .................................. บาท 
๔. ค่าเครื่องแต่งตัว              ในวงเงิน .................................. บาท 
๕. ค่าพาหนะรับจ้างระหว่างบ้านพักถึงสนามบินในประเทศ       ในวงเงิน .................................. บาท 
๖. ค่าธรรมเนียมสนามบินในประเทศ        ในวงเงิน .................................. บาท 
๗. ค่าธรรมเนียมสนามบินในต่างประเทศ        ในวงเงิน .................................. บาท 
๘. ค่าธรรมเนียมวีซ่า          ในวงเงิน .................................. บาท 

รวมเป็นเงิน ................................................. บาท 
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง 

ลงชื่อ ................................................................ ผู้เดินทาง 
      ( ................................................................. ) 

             .........../....................................../................. 
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๖๗ 

 
พระราชกฤษฎีกา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี ๙) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ให้ไว้ ณ วันที ่ ๑๗ กุมภาพ ันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีท่ี ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
สมเด ็จพระเจ ้าอย ู ่ห ัวมหาวช ิราลงกรณ บด ินทรเทพยวรางก ูร ม ีพระราชโองการโปรดเกล ้าฯ 

ใหป้ระกาศว่า 
โดยที่เป ็นการสมควรแก ้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎ ีกาว่าด้วยค ่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

อาศ ัยอ้านาจตามความในมาตรา ๒๒ ของร ัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทย (ฉบ ับชั ่วคราว) 
พุทธศ ักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ แห่งพระราชบ ัญญัติการก ้าหนดหลักเกณฑ ์เก ี่ยวก ับการจ่ายเง ินบางประเภท 
ตามงบประมาณรายจ ่าย พ.ศ. ๒๕๑๘ จ ึงทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้าฯ ให ้ตราพระราชกฤษฎ ีกาขึ นไว้ 
ดังต่อไปนี  

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎ ีกานี เร ียกว่า “พระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
(ฉบ ับที ่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐” 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎ ีกานี ให้ใช้บ ังค ับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชก ิจจานุเบกษา     
เป ็นต้นไป 

มาตรา ๓  ใหย้กเลิกความในบทนิยามค้าว่า “ข้าราชการ” ในมาตรา ๔ แหง่พระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“ข ้าราชการ” หมายความว่า ข ้าราชการพลเร ือนตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบียบข ้าราชการพลเรอืน 
ข้าราชการครูตามกฎหมายว ่าด้วยระเบ ียบข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา ข ้าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอ ุดมศ ึกษาตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบ ียบข้าราชการพลเร ือนในสถาบ ันอุดมศ ึกษา  ข ้าราชการรัฐสภา    
ตามกฎหมายว ่าด ้วยระเบ ียบข ้าราชการร ัฐสภา ข ้าราชการต ้ารวจตามกฎหมายว ่าด ้วยต ้ารวจแห ่งชาติ 
และข้าราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยระเบ ียบข้าราชการทหาร” 
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๖๘ 

มาตรา ๔  ให ้ยกเล ิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๗ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่าย           
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก ้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
(ฉบ ับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“การเดินทางไปราชการเป ็นหม ู่คณะซ่ึงม ีผู้ด้ารงต้าแหน ่งประเภทบร ิหารระดับสูง หร ือต้าแหน ่ง 
ประเภทว ิชาการระดับทรงค ุณวุฒิ หร ือต้าแหน่งที่เทียบเท่า หร ือข้าราชการทหารซึ่งม ียศพลตร ี พลเรือตร ี 
พลอากาศตร ี ขึ นไป หร ือข ้าราชการต ้ารวจซึ่งม ียศพลต ้ารวจตร ี ขึ นไป เป ็นห ัวหน ้าคณะ หากม ีความจ ้าเป ็น 
ต้องใช้สถานที่ในที่เดียวก ันก ับที่พักเพ่ือเป ็นที่ประสานงานของคณะหร ือบ ุคคลอ่ืน ให้เบ ิกค ่าเช่าที่พักได้เพ่ิมขึ น 
ส้าหร ับห ้องพักอีกห ้องหนึ่ง หร ือจะเบิกค ่าเช่าห ้องชุดแทนก ็ได้เท่าที่จ่ายจร ิง ทั งนี  ภายในวงเง ินและเงื่อนไข ที่
กระทรวงการคลังก ้าหนด” 

มาตรา ๕  ให้ยกเล ิกความในมาตรา ๒๒ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ่ายในการเดินทาง          
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก ้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบ ับที่ ๘)      
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา ๒๒ การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ้าทางและให้เบ ิกค ่าพาหนะได้    
โดยประหย ัด 

ในกรณ ีที ่ไม ่ม ียานพาหนะประจ ้าทาง หร ือม ีแต ่ต ้องการความรวดเร ็วเพื ่อประโยชน ์แก ่ราชการ 
ให้ใช้พาหนะอ่ืนได้ แต่ผู้เดินทางไปราชการจะต้องชี แจงเหต ุผลและความจ้าเป ็นไว้ในหลักฐานการขอเบ ิก 
ค ่าพาหนะนั น 

การเบ ิกค ่าพาหนะร ับจา้งใหเ้บ ิกได้ส้าหร ับกรณีดงัต่อไปนี  

(๑) การเด ินทางไปกล ับระหว ่างสถานที ่อย ู่ ที่พัก หร ือสถานที ่ปฏ ิบ ัต ิราชการก ับสถาน ียานพาหนะ 
ประจา้ทาง หร ือก ับสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปย ังสถานท ี่ปฏ ิบ ัติราชการภายในเขตจังหวัด 
เดียวก ัน 

(๒)  การเดินทางไปกลับระหว ่างสถานที่อย ู่ ที่พัก ก ับสถานท ี่ปฏ ิบ ัตริาชการภายในเขตจ ังหวัด 

เดียวก ันวันละไม ่เก ินสองเทีย่ว 
(๓)  การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
การเด ินทางตาม (๑) หากเป ็นการเด ินทางข ้ามเขตจ ังหวัด ให ้เบ ิกค ่าพาหนะร ับจ ้างได ้เท ่าที่จ ่ายจร ิง 

แต่ต้องไม ่เก ินอตัราที่กระทรวงการคลังก ้าหนด 
การเดินทางไปสอบคัดเลือกหร ือร ับการค ัดเลือกผู้เดินทางไปราชการจะเบิกค ่าพาหนะร ับจ้างตาม (๒)  

ไม ่ได้ 
ในกรณีท่ีผู้เดินทางไปราชการม ีความจ ้าเป ็นต้องออกเด ินทางล่วงหน ้า หร ือไม ่สามารถเด ินทางกลับ 

ท ้องท ี่ตั งส ้าน ักงานปกติ เม ื่อเสร ็จสิ นการปฏ ิบ ัต ิราชการเพราะม ีเหต ุส ่วนต ัวตามมาตรา ๘/๑ ให ้เบ ิก 
ค ่าพาหนะเท ่าที่จ่ายจร ิงตามเส้นทางที่ได้ร ับค ้าสั่งให ้เดินทางไปราชการ กรณีที่ม ีการเดินทางนอกเส้นทาง 
ในระหว่างการลาน ั น ให้เบ ิกค ่าพาหนะได ้เท่าที่จ ่ายจริงโดยไม ่เกินอัตราตามเส้นทางที่ได้ร ับค ้าสั่งให ้เด ินทาง 
ไปราชการ” 
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๖๙ 

มาตรา ๖ ให้ยกเล ิกความในมาตรา ๒๕ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ่ายในการเดินทาง        
ไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความตอไปนี แทน 

“มาตรา ๒๕ การใช ้พาหนะส ่วนต ัวเด ินทางไปราชการ ผู ้เด ินทางจะต ้องได ้ร ับอน ุญาตจาก 
ผู้บ ังค ับบ ัญชาดังต ่อไปนี  และต้องใช ้พาหนะน ั นตลอดเส้นทาง จ ึงจะม ีส ิทธ ิเบ ิกเง ินชดเชยเป ็นค ่าพาหนะ 
ในลักษณะเหมาจา่ยได้ ค ือ 

(๑)  อธิบดีขึ นไปหร ือต้าแหน่งทีเ่ทียบเท่า ส้าหร ับราชการบร ิหารส่วนกลาง 
(๒) ห ัวหน ้าส ้าน ักงาน ส ้าหร ับราชการบร ิหารส ่วนกลาง ที ่ม ีส ้าน ักงานอย ู ่ในส ่วนภ ูม ิภาคหร ือ 

ม ีส้านักงานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม 
(๓) หัวหน้าส่วนราชการในภ ูม ิภาค ส้าหร ับราชการบร ิหารส่วนภ ูม ิภาค  
ในกรณีผู้เดินทางไม ่สามารถใช้พาหนะส ่วนตัวได้ตลอดเส้นทาง  ต้องชี แจงเหตุผลความจ้าเป ็นต่อ

ผู้บ ังค ับบ ัญชาตาม (๑) (๒) หร ือ (๓) เพ่ือพิจารณาอนญุาต” 
มาตรา ๗  ให้ยกเล ิกความในมาตรา ๒๗ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก ้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบ ับที่ ๘) พ.ศ. 
๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา ๒๗  การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบ ิน ใหเ้ป ็นไปตามหลักเกณฑ ์ดงัต่อไปนี  
(๑) ชั นธุรก ิจ ส้าหร ับผู้ด้ารงต้าแหน่งดังต่อไปนี  

(ก)  หัวหน้าคณะผู้แทนร ัฐบาล 
(ข)  ประธานร ัฐสภา และรองประธานร ัฐสภา 
(ค)  ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
(ง)  ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(จ)  ร ัฐมนตร ี 
(ฉ) ผู้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบร ิหารระดับสูง ต้าแหน่งหวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 

หร ือต้าแหน ่งทีเ่ทียบเท่า สม ุหราชองคร ักษ์ ผู้บ ัญชาการทหารส ูงส ุด ผ ู้บ ัญชาการทหารบก ผ ู้บ ัญชาการ 
ทหารเรือ ผู้บ ัญชาการทหารอากาศ และผู้บ ัญชาการต้ารวจแห ่งชาติ 

(๒) ชั นประหย ัด ส้าหร ับผู้ด้ารงต้าแหน่งดังต่อไปนี  
(ก) ผู้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบร ิหารระดับสูง ได้แก ่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ อธบิดี 

หร ือต้าแหนง่ที่เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจ ังหวัด เอกอัครราชท ูต ต้าแหน ่งประเภทว ิชาการระด ับทรงค ุณวุฒิ 
ต ้าแหน ่งประเภทบร ิหารระด ับต ้น ต ้าแหน ่งประเภทอ ้านวยการระด ับส ูง หร ือต ้าแหน ่งที ่เท ียบเท ่า 
หร ือข้าราชการทหารซ่ึงม ียศพลตร ี พลเร ือตร ี พลอากาศตร ี ขึ นไป หร ือข้าราชการต ้ารวจซ่ึงม ียศพลต้ารวจตร ี  
ขึ นไป 

(ข) ผู้ด้ารงต้าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ต้าแหน ่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 
ต้าแหน ่งประเภทอ ้านวยการระดับต้น ต้าแหน่งประเภทวิชาการระด ับช้านาญการพิเศษ ต้าแหน ่งประเภททั่วไป 
ระด ับอาว ุโส ต ้าแหน ่งประเภทว ิชาการระด ับช ้านาญการ ต ้าแหน ่งประเภทท ั ่วไประด ับช ้านาญงาน 
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๗๐ 

หร ือข้าราชการทหารซึ่งม ียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ นไป หร ือข้าราชการต้ารวจซึ่งม ียศพันต้ารวจโท 
ขึ นไป ทั งนี  นอกจากทีร่ะบ ุใน (ก) 

(ค) ผู ้ด ้ารงต ้าแหน ่งระด ับ หร ือยศ ต่้ากว ่าที ่ระบ ุใน (ก) หร ือ (ข) เฉพาะกรณ ีทีม่ ี 
ความจา้เป ็นร ีบด่วนเพ ื่อประโยชน ์แก ่ทางราชการ 

ในกรณ ีผู ้เด ินทางตาม (๒) (ก) ม ีความจ ้าเป ็นต ้องโดยสารเคร ื ่องบ ินในชั นที่ส ูงกว ่าส ิทธิ 
ให ้ผู ้ด ้ารงต ้าแหน ่งที ่เด ินทางด ังกล ่าวสามารถเด ินทางและเบ ิกค ่าโดยสารเครื ่องบ ินในชั นที ่ส ูงกว ่าส ิทธ ิได้        
โดยต้องได้ร ับอนุม ัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังก ัด ผู้บ ัญชาการหน ่วยบ ัญชาการถวายความปลอดภ ัยร ักษาพระองค ์         
สม ุหราชองคร ักษ์ ผู้บ ัญชาการทหารสูงสุด ผู้บ ัญชาการทหารบก ผู้บ ัญชาการทหารเรือ ผู้บ ัญชาการทหารอากาศ 
และ ผู ้บ ัญชาการต ้ารวจแห ่งชาติ ส ้าหร ับส ่วนราชการใดที ่ไม ่ม ีปล ัดกระทรวงให ้ผู ้บ ังค ับบ ัญชาที ่ม ีอ ้านาจ 
เชน่เดียวก ับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุม ัต ิ

การเดินทางซึ่งไม ่เข้าหลักเกณฑ ์ตาม (๑) หร ือ (๒) จะเบิกค ่าใช้จ่ายได้ไม ่เก ินค ่าพาหนะในการเดินทาง 
ภาคพื นดินระยะเดียวก ันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบ ิกได้” 

มาตรา ๘  ให ้ยกเล ิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๘ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่ายในการ
เด ินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซ่ึงแก ้ไขเพ่ิมเต ิมโดยพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทาง ไปราชการ 
(ฉบ ับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา ๒๘  ผู ้เด ินทางไปราชการในหน ้าที ่เลขาน ุการก ับผู ้บ ังค ับบ ัญชาท ี ่เป ็นห ัวหน ้าคณะ      
ซึ่งด้ารงต ้าแหน่งประเภทบร ิหารระดับสูง ต้าแหน ่งประเภทวิชาการระดับทรงค ุณวุฒิ ต้าแหน่งประเภทบร ิหาร    
ระดับต้น ต้าแหน่งประเภทอ้านวยการระดับสูง ต้าแหน่งประเภทว ิชาการระดับเชี่ยวชาญ ต้าแหน่งประเภทท ั่วไป 
ระด ับท ักษะพ ิเศษ หร ือต ้าแหน ่งที ่เท ียบเท่า หร ือข ้าราชการทหารซึ่งม ียศพ ันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเง ินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพ ิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ นไป หร ือข้าราชการต้ารวจซึ่งม ียศ     
พ ันต ้ารวจเอก อ ัตราเง ินเด ือนพ ันต ้ารวจเอกพ ิเศษ ขึ นไป หากม ีความจ ้าเป ็นต ้องเด ินทางพร ้อมก ับ 
ผู้บ ังค ับบ ัญชาและเพื ่อประโยชน ์ในการประสานสั่งการในระหว ่างเด ินทางไปราชการ ให ้เบ ิกค ่าพาหนะได ้เท่าก ับที่
ผู้บ ังค ับบ ัญชามีสิทธิเบ ิกและให้พักแรมในที่เดยีวก ับผู้บ ังค ับบ ัญชา โดยเบ ิกค ่าเชา่ที่พักไดต้ามสิทธิ ทีต่นเองได้ร ับ หร ือ
เบ ิกได้เท่าที่จา่ยจร ิงในอัตราต่้าสุดของที่พักนั น แต่ไม ่เก ินอัตราที่ผู้บ ังค ับบ ัญชามีสิทธิเบ ิก”  
  มาตรา ๙  ให ้ยกเล ิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๖ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่าย ในการ
เด ินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก ้ไขเพิ่มเต ิมโดยพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการ 
(ฉบ ับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน“การเบ ิกค ่าเช่าที่พักและค ่าพาหนะส้าหร ับผู้ติดตามให้
เบ ิกได้ดงัต่อไปนี  

(๑) หนึ่งคน ส้าหร ับข้าราชการซึ่งด้ารงต้าแหน่งประเภททั่วไประดับช้านาญงาน ต้าแหน่งประเภท 
วิชาการระดับปฏ ิบ ัติการ ต้าแหน่งประเภททั่วไประดับปฏ ิบ ัติงาน หร ือต้าแหน่งที่เทียบเท่า หร ือข้าราชการทหาร ซึ่งม ี
ยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หร ือขา้ราชการต้ารวจซ่ึงม ียศพันต้ารวจโท ลงมา 

(๒) ไม ่เก ินสองคน ส ้าหร ับข ้าราชการซ่ึงด ้ารงต ้าแหน ่งประเภทบร ิหารระดับสูง ต ้าแหน ่งประเภท 
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๗๑ 

ว ิชาการระด ับทรงค ุณว ุฒิ ต ้าแหน ่งประเภทบร ิหารระด ับต ้น ต ้าแหน ่งประเภทอ ้านวยการระด ับส ูง 
ต ้าแหน ่งประเภทว ิชาการระด ับเชี ่ยวชาญ ต ้าแหน ่งประเภททั ่วไประด ับท ักษะพ ิเศษ ต ้าแหน ่งประเภท 
อ้านวยการระดับต้น ต้าแหน่งประเภทว ิชาการระดับช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 
ต้าแหน่งประเภทว ิชาการระดับช้านาญการ หร ือต้าแหน ่งที่เทียบเท่า หร ือข้าราชการทหารซึ่งม ียศพันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอก ขึ นไป หร ือขา้ราชการต้ารวจซ่ึงม ียศพันต้ารวจเอก ขึ นไป” 

มาตรา ๑๐  ให ้ยกเล ิกความใน (๓) ของมาตรา ๓๗ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่ายใน    
การเด ินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก ้ไขเพิ่มเต ิมโดยพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทาง         
ไปราชการ (ฉบ ับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“(๓) หัวหน้าส่วนราชการในภ ูม ิภาค ส้าหร ับราชการบร ิหารส่วนภ ูม ิภาค” 

มาตรา ๑๑ ให ้ยกเล ิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๑ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่าย       
ในการเด ินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก ้ไขเพิ่มเต ิมโดยพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทาง    
ไปราชการ (ฉบ ับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“การเดินทางไปราชการเป็นหม ู่คณะ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค ่าเช่าที่พักได้ดังต่อไปนี  
(๑) ผู้ด้ารงต้าแหน ่งประเภทอ ้านวยการระดับต้น ต้าแหน่งประเภทวิชาการระด ับช้านาญการพิเศษ 

ต้าแหน่งประเภททั่วไประดับอาว ุโส ต้าแหน่งประเภทว ิชาการระดับช้านาญการ ต้าแหน่งประเภทท ั่วไป 
ระด ับช ้านาญงาน ต ้าแหน ่งประเภทว ิชาการระด ับปฏ ิบ ัต ิการ ต ้าแหน ่งประเภททั่วไประด ับปฏ ิบ ัต ิงาน 
หร ือต ้าแหน ่งที่เท ียบเท ่า หร ือข ้าราชการทหารซึ่งม ียศพ ันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ลงมา 
หร ือข้าราชการต้ารวจซึ่งม ียศพันต้ารวจเอก ลงมา ให้พักแรมรวมก ันสองคนต่อหนึ่งห้อง โดยให้เบ ิกค ่าเช่า ที่
พักได้เท่าที่จ่ายจร ิงในอัตราค ่าเช่าห้องพักค ู่ คนละไม ่เก ินร ้อยละเจ ็ดสิบของอัตราค ่าเช่าห้องพักคนเดียว ถ้าผู้
ด้ารงต้าแหน่งดังกล่าวแยกพ ักห้องพักคนเด ียวให้เบ ิกได้อัตราเดียวก ัน เว้นแต่เป ็นกรณ ีที่ไม ่เหมาะสม จะพัก
รวมก ันหร ือม ีเหตุจ้าเป ็นทีไ่ม ่อาจพักรวมก ับผู้อืน่ได้ ใหเ้บ ิกได้เท่าที่จา่ยจร ิงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

(๒) ผู ้ด ้ารงต ้าแหน ่งประเภทบร ิหารระด ับส ูง ต ้าแหน ่งประเภทว ิชาการระด ับทรงค ุณว ุฒิ 
ต ้าแหน ่งประเภทบร ิหารระด ับต ้น ต ้าแหน ่งประเภทอ ้านวยการระด ับส ูง ต ้าแหน ่งประเภทว ิชาการ 
ระดับเชี่ยวชาญ ต้าแหน่งประเภทท ั่วไประดับทักษะพิเศษ หร ือต้าแหน่งที่เทียบเท่า หรือข้าราชการทหาร ซึ่ง
ม ียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเง ินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ นไป 
หร ือข ้าราชการต ้ารวจซ่ึงม ียศพ ันต ้ารวจเอก อ ัตราเง ินเด ือนพ ันต ้ารวจเอกพ ิเศษ ขึ นไปให ้เบ ิกค ่าเช่าที่พักได้
เท่าที่จา่ยจร ิงในอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

(๓) ผู ้ด ้ารงต ้าแหน ่งประเภทบร ิหารระด ับส ูง หร ือต ้าแหน ่งประเภทว ิชาการระด ับทรงค ุณว ุฒิ 
หร ือต้าแหน่งทีเ่ทียบเท่า หร ือข้าราชการทหารซ่ึงม ียศพลตร ี พลเรอืตร ี พลอากาศตร ี ขึ นไป หร ือข้าราชการต้ารวจ ซ่ึงม ี
ยศพลต ้ารวจตร ี ขึ นไปซึ่งเป ็นห ัวหน ้าคณะ หากม ีความจ ้าเป ็นต ้องใช ้สถานทีในที ่เด ียวก ันก ับที ่พ ัก เพ่ือเป ็นที่
ประสานงานของคณะหร ือก ับบ ุคคลอ่ืน ให้เบ ิกค ่าเช ่าที่พ ักได้เพ่ิมขึ นส้าหร ับหอ้งพักอีกห้องหนึ่ง ในอ ัตราค ่าเช ่า
ห ้องพ ักคนเด ียวหร ือจะเบ ิกค ่าเช ่าห ้องช ุดแทนก ็ได้ แต ่ทั งนี ต ้องม ีอ ัตราไม ่เก ินสองเท ่าของ อัตราค่าเช่า
ห้องพักคนเดียว” 
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๗๒ 

มาตรา ๑๒  ให้ยกเล ิกความในมาตรา ๕๓ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก ้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบ ับที่ ๘)       
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา ๕๓ การเด ินทางไปราชการต ่างประเทศโดยเคร ื ่องบ ินจากประเทศไทยไปต ่างประเทศ หร ือ
จากต่างประเทศกลับประเทศไทย หร ือการเดินทางในต่างประเทศ ส้าหร ับผู้ด้ารงต้าแหน ่งดังต่อไปนี  ให้
เดินทางโดยชั นหนึ่ง 

(๑) หัวหน้าคณะผู้แทนร ัฐบาล 
(๒) ประธานร ัฐสภา และรองประธานร ัฐสภา 
(๓) ประธานวุฒสิภา และรองประธานวุฒิสภา 
(๔) ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(๕) ร ัฐมนตร ี 
(๖) ผู ้ด ้ารงต ้าแหน ่งประเภทบร ิหารระด ับส ูง ต ้าแหน ่งห ัวหน ้าส ่วนราชการระด ับกระทรวง 

หร ือต้าแหน ่งที่เทียบเท่า สม ุหราชองคร ักษ์ ผู้บ ัญชาการทหารส ูงส ุด ผู ้บ ัญชาการทหารบก ผู ้บ ัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บ ัญชาการทหารอากาศ ผู้บ ัญชาการต้ารวจแห ่งชาติ” 

มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี เป ็นมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่งพระราชกฤษฎ ีกา 
ค ่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

“มาตรา ๕๓/๑ การเดินทางไปราชการต ่างประเทศโดยเคร ื่องบ ินจากประเทศไทยไปต ่างประเทศ 
หร ือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หร ือการเดินทางในต่างประเทศทีม่ ีระยะเวลาในการเดินทางตั งแต่ เก ้า
ชั่วโมงขึ นไป ใหเ้ป ็นไปตามหลักเกณฑ ์ดงัต่อไปนี  

(๑) ชั นหนึ่ง ส ้าหร ับผู ้ด ้ารงต ้าแหน ่งประเภทบร ิหารระด ับส ูง ได ้แก ่ รองปล ัดกระทรวง 
ผู ้ตรวจราชการ อธ ิบดี หร ือต ้าแหน ่งที ่เท ียบเท ่า ผู ้ว ่าราชการจ ังหว ัด เอกอ ัครราชท ูต หร ือต ้าแหน ่ง 
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ หร ือต้าแหน่งที่เทียบเท่า หร ือข้าราชการทหารซึ่งม ียศพลเอก พลเรือเอก     
พลอากาศเอก พลโท พลเรือโท พลอากาศโท หร ือขา้ราชการต้ารวจซ่ึงม ียศพลต้ารวจเอก พลต้ารวจโท 

(๒) ชั นธ ุรก ิจหร ือชั นระหว ่างชั นหนึ่งก ับชั นประหย ัด ส ้าหร ับผู ้ด ้ารงต ้าแหน ่งประเภทบร ิหาร 
ระด ับต้น ต้าแหน ่งประเภทอ ้านวยการระด ับสูง หร ือต ้าแหน ่งที ่เท ียบเท่า หร ือข ้าราชการทหารซึ่งม ียศพลตร ี    
พลเรือตร ี พลอากาศตร ี หร ือขา้ราชการต้ารวจซ่ึงม ียศพลต้ารวจตร ี 

(๓) ชั นประหย ัด ส้าหร ับผู้ด้ารงต้าแหน่งระดับ ชั น หร ือยศ นอกจากทีร่ะบ ุใน (๑) และ (๒) 
ในกรณีผู้เดินทางตาม (๒) ม ีความจ้าเป ็นต้องโดยสารเคร ื่องบ ินในชั นที่สูงกว่าสิทธิ ให้ผู้ด้ารงต้าแหน ่ง     

ที่เดินทางดังกล่าวสามารถเด ินทางและเบ ิกค ่าโดยสารเคร ื่องบ ินในชั นที่สูงกว่าสิทธิได้ โดยต ้องได้ร ับอนุม ัติ     
จากปลัดกระทรวงเจ้าสังก ัด ผู้บ ัญชาการหน ่วยบ ัญชาการถวายความปลอดภ ัยร ักษาพระองค ์ สม ุหราชองครักษ์        
ผู้บ ัญชาการทหารส ูงสุด ผู้บ ัญชาการทหารบก ผู้บ ัญชาการทหารเรือ ผู้บ ัญชาการทหารอากาศ และผู้บ ัญชาการ 
ต้ารวจแหง่ชาติ ส้าหร ับส่วนราชการใดที่ไม ่ม ีปลัดกระทรวงให้ผู้บ ังค ับบ ัญชาทีม่ ีอ้านาจเช่นเดียวก ับปลัดกระทรวง เป ็น
ผู้อนมุ ัต ิ
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๗๓ 

มาตรา ๕๓/๒ การเดินทางไปราชการต ่างประเทศโดยเคร ื่องบ ินจากประเทศไทยไปต ่างประเทศ 
หร ือจากต่างประเทศกลับประเทศไทย หร ือการเดินทางในต่างประเทศที่ม ีระยะเวลาในการเดินทางต่้ากว่า    
เก ้าชั่วโมง ใหเ้ป ็นไปตามหลักเกณฑ ์ดงัต่อไปนี  

(๑) ชั นธ ุรก ิจ ส ้าหร ับผู ้ด ้ารงต ้าแหน ่งประเภทบร ิหารระด ับส ูง ได ้แก ่ รองปล ัดกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการ อธิบดี หร ือต ้าแหน ่งที่เท ียบเท่า ผู้ว่าราชการจ ังหวัด เอกอ ัครราชทูต หร ือต ้าแหน่งประเภท 
ว ิชาการระด ับทรงค ุณว ุฒิ หร ือต ้าแหน ่งที ่เท ียบเท ่า หร ือข ้าราชการทหารซึ่งม ียศพลเอก พลเร ือเอก   
พลอากาศเอก พลโท พลเรือโท พลอากาศโท ข้าราชการต้ารวจซ่ึงม ียศพลต้ารวจเอก พลต้ารวจโท 

(๒) ชั นประหย ัด ส้าหร ับผู้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบร ิหารระดับต้น ต้าแหน่งประเภทอ้านวยการ 
ระดับสูง ต้าแหน ่งประเภทวิชาการระด ับเชี่ยวชาญ ต้าแหน ่งประเภทท ั่วไประดับทักษะพิเศษ ต้าแหน ่งประเภท 
อ้านวยการระดับต้น ต้าแหน่งประเภทว ิชาการระดับช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 
ต้าแหน ่งประเภทว ิชาการระดับช ้านาญการ ต ้าแหน่งประเภทท ั ่วไประด ับช้านาญงาน ต้าแหน ่งประเภท 
วชิาการระดับปฏ ิบ ัติการ ต้าแหน่งประเภททัว่ไประดับปฏ ิบ ัติงาน หร ือต้าแหนง่ทีเ่ทียบเท่า หร ือข้าราชการทหาร ซ่ึงม ี
ยศพลตร ี พลเรือตร ี พลอากาศตร ี ลงมา หร ือขา้ราชการต้ารวจซ่ึงม ียศพลต้ารวจตร ี ลงมา 

ในกรณ ีผู ้เด ินทางตาม (๑) และ (๒) ม ีความจ ้าเป ็นต ้องโดยสารเคร ื ่องบ ินในชั นที ่ส ูงกว ่าส ิทธิ 
ให ้ผู ้ด ้ารงต ้าแหน ่งที ่เด ินทางด ังกล ่าวสามารถเด ินทางและเบ ิกค ่าโดยสารเครื ่องบ ินในชั นที ่ส ูงกว ่าส ิทธ ิได้   
โดยต้องได้ร ับอนุม ัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังก ัด ผู้บ ัญชาการหน ่วยบ ัญชาการถวายความปลอดภ ัยร ักษาพระองค ์    
สม ุหราชองคร ักษ์ ผู ้บ ัญชาการทหารส ูงส ุด ผู ้บ ัญชาการทหารบก ผู ้บ ัญชาการทหารเร ือ ผู ้บ ัญชาการ
ทหารอากาศ และผู้บ ัญชาการต้ารวจแห ่งชาติ ส้าหร ับส่วนราชการที่ไม ่ม ีปลัดกระทรวง ให้ผู้บ ังค ับบ ัญชา ทีม่ ี
อ้านาจเช ่นเดียวก ับปลัดกระทรวงเป็นผู้อนุม ัติ เว้นแต่ผู้ด้ารงต ้าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
ต้าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ต้าแหน่งประเภทอ้านวยการระดับต้น ต้าแหน่งประเภทว ิชาการ                    
ระดับช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งประเภทท ั่วไประดับอาวุโส ต้าแหน่งประเภทว ิชาการระดับช้านาญการ 
ต้าแหน่งประเภทท ั่วไประดับช้านาญงาน ต้าแหน่งประเภทว ิชาการระดับปฏ ิบ ัติการ ต้าแหน่งประเภทท ั่วไป 
ระดับปฏ ิบ ัติงาน หร ือต ้าแหน่งที่เทียบเท่า หร ือข้าราชการทหารซึ่งมียศพ ันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเง ินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ลงมา หร ือข้าราชการต้ารวจซึ่งม ียศ     
พันต้ารวจเอก อัตราเง ินเดือนพันตา้รวจเอกพิเศษ ลงมา ใหโ้ดยสารชั นประหย ัด” 

มาตรา ๑๔ ให ้ยกเล ิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ ทวิ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช้จ่าย          
ในการเด ินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก ้ไขเพิ่มเต ิมโดยพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทาง ไป
ราชการ (ฉบ ับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“มาตรา ๕๓ ทวิ ผู ้เด ินทางไปราชการต ่างประเทศในหน ้าที ่เลขาน ุการก ับผู ้บ ังค ับบ ัญชา       
ซึ่งเป ็นห ัวหน ้าคณะผู ้แทนร ัฐบาล หร ือซ่ ึงด ้ารงต ้าแหน ่งประธานร ัฐสภา ประธานว ุฒ ิสภา ประธาน    
สภาผู้แทนราษฎร รองประธานร ัฐสภา รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หร ือร ัฐมนตร ี     
ให้เบ ิกค ่าพาหนะได้เท่าก ับที่ผู้บ ังค ับบ ัญชาม ีสิทธิเบ ิกและให ้พักแรมในท ี่เดียวก ับผู้บ ังค ับบ ัญชา โดยให้เบ ิกค ่า
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๗๔ 

เช ่าที ่พ ักได ้เท ่าที ่จ่ายจร ิงตามส ิทธ ิที ่ตนเองได ้ร ับหร ือเบ ิกในอ ัตราต่้าส ุดของที ่พ ักนั น แล ้วแต ่จ ้านวนใดจะสูง
กว่า” 

มาตรา ๑๕ ให ้ยกเล ิกความในวรรคสามของมาตรา ๖๒ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่าย        
ในการเด ินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก ้ไขเพิ่มเต ิมโดยพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทาง     
ไปราชการ (ฉบ ับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี แทน 

“ผู ้เด ินทางไปราชการประจ ้าในต ่างประเทศจะเบ ิกค ่าพาหนะส้าหร ับผู ้ต ิดตามซึ่งได ้ร ับอน ุญาต 
จากกระทรวงเจา้สังก ัดแล้วได้ดังต่อไปนี  

(๑) หนึ่งคน ส้าหร ับข้าราชการซึ่งด้ารงต้าแหน่งประเภททั่วไประดับช้านาญงาน ต้าแหน่งประเภท 
วชิาการระดับปฏ ิบ ัติการ ต้าแหน่งประเภททัว่ไประดับปฏ ิบ ัติงาน หร ือต้าแหนง่ทีเ่ทียบเท่า หร ือข้าราชการทหาร ซ่ึงม ี
ยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ลงมา หร ือขา้ราชการต้ารวจซ่ึงม ียศพันต้ารวจโท ลงมา 

(๒) ไม ่เก ินสองคน ส ้าหร ับข ้าราชการซึ่งด ้ารงต ้าแหน ่งประเภทบร ิหารระดับสูง ต ้าแหน ่งประเภท
ว ิชาการระด ับทรงค ุณว ุฒิ ต ้าแหน ่งประเภทบร ิหารระด ับต ้น ต ้าแหน ่งประเภทอ ้านวยการระด ับส ูง 
ต ้าแหน ่งประเภทว ิชาการระด ับเชี ่ยวชาญ ต ้าแหน ่งประเภททั ่วไประด ับท ักษะพ ิเศษ ต ้าแหน ่งประเภท 
อ้านวยการระดับต้น ต้าแหน่งประเภทว ิชาการระดับช้านาญการพิเศษ ต้าแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส 
ต้าแหน่งประเภทว ิชาการระดับช้านาญการ หร ือต้าแหน ่งที่เทียบเท่า หร ือข้าราชการทหารซึ่งม ียศพันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอก ขึ นไป หร ือขา้ราชการต้ารวจซ่ึงม ียศพันต้ารวจเอก ขึ นไป” 

มาตรา ๑๖ ให ้เ พิ่มความต ่อ ไปนี เป ็นมาตรา ๗๐/๑ แห ่งพระราชกฤษฎ ีกาค ่าใช ้จ ่าย        
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

“มาตรา ๗๐/๑ ค ่าใช ้จ ่ายในการเด ินทางไปราชการของข ้าราชการท ี ่ปฏ ิบ ัต ิราชการประจ ้า 
ในต่างประเทศในกรณีไปประจา้ส้านักงานซึ่งตา่งสังก ัด ใหเ้บ ิกจากสังก ัดใหม ่ซึ่งไปประจา้” 

มาตรา ๑๗  เพ่ือให ้การเบ ิกจ่ายงบประมาณเป็นค ่าใช ้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป ็นไป      
อย ่างม ีประส ิทธิภาพและเก ิดความเป ็นธรรม ให้องค ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร ัฐวิสาหก ิจ องค ์การมหาชน    
และองค์กรอิสระตามร ัฐธรรมนูญ จัดให้ม ีหลักเกณฑ ์เก ี่ยวก ับชั นโดยสารเคร ื่องบ ินเช่นเดียวก ับหน่วยงานภาคร ัฐ  
ตามแนวทางของกระทรวงการคลังทีก่ ้าหนดไว้ในพระราชกฤษฎ ีกานี  
 
ผู้ร ับสนองพระราชโองการ  
พลเอก ประย ุทธ์ จันทรโอชา  
นายกร ัฐมนตร ี 

 
หมายเหต ุ :- เหต ุผลในการประกาศใช ้พระราชกฤษฎ ีกาฉบ ับนี  คือ โดยที่การจ่ายเง ินตามงบประมาณ
รายจ ่าย ในประเภทค่าใช ้จ่ายในการเด ินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎ ีกาค่าใช ้จ่ายในการเด ินทางไป
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที ่แก ้ไขเพ่ิมเต ิม ย ังไม ่เหมาะสมก ับสภาวการณ ์ป ัจจ ุบ ัน สมควรแก ้ไขเพ่ิมเต ิม
พระราชกฤษฎ ีกาด ังกล ่าว เพ ื่อปรับปรุงหล ักเกณฑ์เก ี่ยวก ับการจ ่ายเง ิน ว ิธ ีการเบิกจ่าย อ ัตราการจ่าย 
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๗๕ 

ของผู้มีสิทธ ิได ้รับเง ินประเภทด ังกล ่าว รวมทั งหล ักเกณฑ ์อ ื ่นที ่เก ี ่ยวข ้อง กรณ ีการเด ินทางไปราชการ
ช ั ่วคราวและราชการประจ ้า ในราชอาณาจ ักร  และกรณีการเด ินทางไปราชการต ่างประเทศ  
จงึจา้เป ็นต ้องตราพระราชกฤษฎ ีกานี  
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๗๖ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกคาใชจ้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิกคาใช จายในการเดินทางไปราชการ 
ใหเหมาะสมยิ่งขึ น อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๘/๑ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๒ มาตรา 
๒๓ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา 
๖๕ และมาตรา ๗๐ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใช จายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่แก ไข
เพ่ิมเติม กระทรวงการคลังจึงก้าหนดระเบียบไว ดังตอไปนี   

ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกคาใชจายในการเดินทาง ไป 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี ใหใช บังคับตั งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต นไป  
ข้อ ๓ ให ยกเลิก  
(๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเบี ยเลี ยงเดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดินทางไป
ราชการ  

พ.ศ. ๒๕๓๔  
         (๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเบี ยเลี ยงเดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเบี ยเลี ยงเดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕  

(๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเบี ยเลี ยงเดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๖  
  (๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเบี ยเลี ยงเดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
  (๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเบี ยเลี ยงเดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๙  

(๗) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเบี ยเลี ยงเดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑  
        (๘) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเบี ยเลี ยงเดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒  

(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจายเบี ยเลี ยงเดินทางและคาเชาที่พัก ในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔  

(๑๐) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจ้าทาง พ.ศ. ๒๕๓๓  
(๑๑) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  
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๗๗ 

(๑๒) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๐       
         (๑๓) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการใชยานพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๗  

(๑๔) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกคาเครื่องแตงตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการตาง
ประเทศชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๒๖  

(๑๕) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกคาเครื่องแตงตัวข้าราชการที่เดินทางไปราชการ ตาง
ประเทศชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘  

(๑๖) ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกคาใช จายในการยายถิ่นที่อยูของข้าราชการ หรือ
ลูกจ้างในกรณีคสูมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยกอน พ.ศ. ๒๕๒๖  

ข้อ ๔ ในระเบียบนี   
“คาเชาที่พัก” หมายความวา คาใชจายในการเชาห้องพักในโรงแรมหรือที่พักแรม  
“ยานพาหนะประจ้าทาง” หมายความวา รถไฟ รถโดยสารประจ้าทางตามกฎหมายวาด้วย การขนสง 

ทางบกและเรือกลเดินประจ้าทาง ตามกฎหมายวาด้วยการเดินเรือในนานน ้าไทย และ ให หมายความรวมถึง
ยานพาหนะอ่ืนใดที่ให บริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจ้า โดยมีเสนทาง อัตราคาโดยสารและคาระวางที่
แนนอน  

“พาหนะสวนตัว” หมายความวา รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล ซึ่งมิใชของทาง
ราชการ ทั งนี  ไมว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม  
  “พ.ข.ต.” หมายความวา เงินเพ่ิมพิเศษส้าหรับข้าราชการซึ่งมีต้าแหนงหน้าที่ประจ้า อยูในตางประเทศ
ตามระเบียบว่าด้วยการจายเงินเพ่ิมพิเศษส้าหรับข้าราชการซึ่งมีต้าแหนงหน้าที่ประจ้า อยูในตางประเทศ  

ข้อ ๕  การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ ให  ผู มี อ้านาจอนุมัติตามระเบียบ  ส้านัก
นายกรัฐมนตรีวาด้วยการอนุมัติให เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ อนุมัติระยะเวลา
เดินทางลวงหน้าหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ นการปฏิบัติราชการได ตามความจ้าเปนและเหมาะสม กรณีผู
เดินทางไปราชการได้รับอนุมัติให ลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบว่าด้วยการนั นแล้ว ใหขออนุมัติระยะเวลา
ดั งกล าวจากผู มี อ้ านาจตามวรรคหนึ่ งด้ ว ย  การอนุ มั ติ ร ะยะ เวลา ในการ เดิ นทา ง ไปราชการ 
ตางประเทศชั่วคราว ให อนุมัติระยะเวลา ออกเดินทางลวงหน้ากอนเริ่มปฏิบัติราชการ และอนุมัติระยะเวลา
เดินทางกลับหลังเสร็จสิ นการปฏิบัติราชการ ภายในก้าหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข ๑ ท้ายระเบียบนี   

ข้อ ๖ ในกรณีที่ส วนราชการใดไม สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี ได   ให้ขอท้าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง  

ข้อ ๗ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี   
 
 

หมวดที่ ๑ การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร 
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๗๘ 

  ข้อ ๘ ใหผูเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรเบิกคาใชจายได ตามบัญชีท้ายระเบียบ ดังตอไปนี   
(๑) เบี ยเลี ยงเดินทาง ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข ๒  
(๒) คาเชาที่พัก ให เบิกตามบัญชีหมายเลข ๓  
(๓) คาขนยา้ยสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจ้า ใหเบิกตามบัญชีหมายเลข ๔  
การเดินทางไปราชการในทองที่ที่มีคาครองชีพสูงหรือเปนแหลงทองเที่ยว ใหหัวหน้า สวนราชการเจา

ของงบประมาณใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติให้เบิกจายคาเชาที่พักสูงกวาอัตราที่ก้าหนด เพ่ิมขึ นอีกไมเกินร้อยละ
ยี่สิบห้า  

ผู้ด้ารงต้าแหนงตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี  ให้เบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง ตามความจ้าเป
น เหมาะสมและประหยัด  
  ข้อ ๙ การเดินทางไปราชการใหใชยานพาหนะประจ้าทาง และใหเบิกคาพาหนะได เทาที่จายจริงโดย
ประหยัด ไมเกินสิทธิที่ผู้เดินทางจะพึงไดรับตามประเภทของพาหนะที่ใช้เดินทาง    
  การเดินทางโดยรถโดยสารประจ้าทาง ให้ เบิกคาพาหนะเดินทางไดเทาที่จายจริงไมเกินอัตราที่ 
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางก้าหนด เว้นแตกรณีจ้าเปนที่ผูเดินทางถูกเรียกเก็บเงินคาพาหนะ
เกินกวาอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางก้าหนด ก็ให เบิกคาพาหนะ เดินทางได เทาที่จาย
จริง  
  การเดินทางโดยรถไฟ ให้เบิกคาพาหนะเดินทางได เทาที่จายจริง ส้าหรับการเดินทาง โดยรถดวนหรือ
รถดวนพิเศษ ชั นที่ ๑ นั่งนอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ให เบิกได เฉพาะผู ด้ารงต้าแหนง ระดับ ๖ ขึ นไป หรือ 
ต้าแหนงที่เทียบเทา หรือข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั น ๑ ขึ นไป หรือ ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน
ชั น ๒ ขึ นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ นไป หรือข้าราชการต้ารวจซึ่งมียศ
พันต้ารวจโทขึ นไป  

ข้อ ๑๐ การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด ระหวางสถานที่อยู  ที่พัก หรือ
สถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจ้าทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ตองใช ในการเดินทางไปยัง
สถานที่ปฏิบัติราชการ ใหเบิกคาพาหนะรับจางได เทาที่จายจริง แตไมเกินอัตรา ที่กระทรวงการคลังก้าหนด  

ข้อ ๑๑ การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ ใหเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะ ในลักษณะเหมา 
จายใหแกผูเดินทางไปราชการ ซึ่งเปนเจ้าของหรือผู้ครอบครองแล้วแตกรณี ในอัตรา ตอ ๑ คัน ตามอัตราที่
กระทรวงการคลังก้าหนด โดยให้ค้านวณระยะทางเพ่ือเบิกเงินชดเชย ตามเสนทางของกรมทางหลวงในทางสั น
และตรง ซึ่งสามารถเดินทางไดโดยสะดวกและปลอดภัย ในกรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวง ใหใช
ระยะทางตามเสนทางของหนวยงานอ่ืนที่ตัดผาน เชน เสนทางของเทศบาล เปนต้น และในกรณีที่ไมมีเสนทา
งกรมทางหลวงและของหนวยงานอื่น  ให้ผูเดินทางเปนผูรับรองระยะทางในการเดินทาง  

หมวดที่ ๒ การเดินทางไปราชการตางประเทศ 
  ข้อ ๑๒  ให้ผู้เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใช้จายได ตามบัญชีท้ายระเบียบนี  ดัง 
ตอไปนี   
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  (๑) เบี ยเลี ยงเดินทาง หรือคาอาหาร คาเครื่องดื่ม คาภาษีและคาบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือ
รา้นคา้เรียกเก็บ คาใชสอยเบ็ดเตล็ดและคาท้าความสะอาดเสื อผ้า ให เบิกตามบัญชีหมายเลข ๖  
  (๒) คาเชาที่พัก ให เบิกเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข ๗   
  ผู้ด้ารงต้าแหนงตามบัญชีหมายเลข ๕ ท้ายระเบียบนี  ให้เบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง ตามความจ้าเป
น เหมาะสมโดยประหยัด  
  ข้อ ๑๓ ผู้เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ซึ่งจะเบิกคาใช้จายในการเดินทางส้าหรับคูสมรส
ตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชกฤษฎีกาคาใช้จายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้เบิกเบี ยเลี ยงเดินทาง
และคาพาหนะเดินทางของคูสมรสได ในอัตราเดียวกับผูเดินทาง คาเชาที่พักของผู้เดินทางและคูสมรส ให้เบิก
ได้เทาที่จายจริง  ในอัตรา  คาเชาห้องพักคู ไมเกินคนละ ร้อยละเจ็ดสิบของอัตราคาเชาห้องพักคนเดียวที่ผู 
เดินทางมีสิทธิจะพึงไดรับ ในกรณีที่ผูเดินทางมีต้าแหนงตามที่ก้าหนดในบัญชีหมายเลข ๕  ให้งดเบิกคาเชาที่
พักของคสูมรสของบุคคลดังกลาว  

ข้อ ๑๔ ให้ผู้เดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว เบิกคารับรองในการเดินทางไปราชการ ตามหลัก
เกณฑ ดังตอไปนี   

(๑) ผูเดินทางซึ่งด้ารงต้าแหนงดังตอไปนี  ให เบิกเงินคารับรองได เทาที่จายจริง  
     (ก) ประธานองคมนตรี หรือองคมนตรี  
     (ข) นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี  
     (ค) ประธาน หรือรองประธานของสภาซึ่งเปนองคกรนิติบัญญัต ิ 
     (ง) ประธาน ศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา หรือประธานศาลอุทธรณ  
(๒) ผู้เดินทางนอกจากที่กลาวใน (๑) ใหเบิกคารับรองไดเทาที่จายจริง ทั งในกรณีเดินทางไปราชการ

เป็นคณะหรือเดินทางไปราชการคนเดียว ไมเกินอัตรา ดังตอไปนี   
       (ก) กรณีเดินทางไมเกิน ๑๕ วัน ไมเกิน ๖๗,๐๐๐ บาท  

     (ข) กรณีเดินทางเกิน ๑๕ วัน ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
(๓) การเดินทางไปราชการที่จะเบิกคารับรองตาม (๒) ได  ตองเป็นการเดินทางกรณีใดกรณหนึ่ง  

ดังตอไปนี   
     (ก) เป็นผู้เดินทางไปเข้ารวมประชุมระหวางประเทศในฐานะผูแทนรัฐบาล  ผู้แทนรัฐสภา หรือ 

ผูแทนสวนราชการ แตไมรวมถึงการประชุมหรือการสัมมนาทางวิชาการ  
      (ข) เปนผู้เดินทางไปเจรจาธุรกิจ เจรจากูเงินหรือขอความชวยเหลือจากตางประเทศ ในฐานะ 

ผูแทนรัฐบาลไทย  
     (ค) เป็นผูเดินทางไปปรึกษาหารือหรือเข้ารวมประชุมเก่ียวกับความรวมมือระหวางหนวยงานของ

รัฐบาลไทยกับหนวยงานตางประเทศ  
     (ง) เป็นผูเดินทางไปเยือนตางประเทศในฐานะทูตสันถวไมตรีหรือในฐานะแขกของรัฐบาลตาง

ประเทศ  
     (จ) เปนผูเดินทางไปรวมในงานรัฐพิธีตามค้าเชิญของรัฐบาลตางประเทศ  
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     (ฉ) เปนผูเดินทางไปจัดงานแสดงสินค้าไทยหรือสงเสริมสินค้าไทยในตางประเทศ หรือสงเสริมการ
ลงทุนของตางประเทศในประเทศไทย หรือสงเสริมการลงทุนของไทยในตางประเทศ  
       (ช) เป็นผู้เดินทางไปเผยแพรศิลปะหรือวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ  

ข้อ ๑๕  ใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวเบิกคาใชจายอ่ืนที่จ้าเปนต้องจาย เนื่องในการ
เดินทางไปราชการตามเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังก้าหนดได เทาทีจ่ายจริง  

ข้อ ๑๖ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว โดยไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ หรือจาก 
หนวยงานใด ๆ น้อยกวาสิทธิที่พึงได รับตามพระราชกฤษฎีกาคาใช จายในการเดินทางไปราชการ ใหเบิกคา 
ใชจายสมทบได ดังตอไปนี   

(๑) คาโดยสารเครื่องบิน กรณีผูให้ความชวยเหลือไมออกคาโดยสารเครื่องบินให  เบิกคาโดยสาร 
เครื่องบินไป – กลับ ไดตามสิทธิของผูเดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสาร เครื่องบินไป – กลับแล้ว 
ใหงดเบิกเงินสมทบคาโดยสารเครื่องบิน แม้ความชวยเหลือนั นชั นที่นั่ง จะต่้ากวาสิทธิที่พึงไดรับ และกรณีไดรับ
ความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ใหเบิกคาโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั นเดียวกับที่ได
รับความชวยเหลือ แตต้องไมสูงกวาสิทธิที่พึงไดรับ  

(๒) เบี ยเลี ยงเดินทาง กรณีที่ไมไดรับความชวยเหลือ  คาเบี ยเลี ยงเดินทางใหเบิกเบี ยเลี ยงเดินทางได
ตามสิทธิของผู เดินทาง กรณีที่ไดรับความชวยเหลือคาเบี ยเลี ยงเดินทาง หรือผู ใหความชวยเหลือ จัดเลี ยง
อาหารให ใหเบิกคาเบี ยเลี ยงเดินทางสมทบไดในกรณี ดังตอไปนี   

     (ก) ถ้าได้รับความชวยเหลือต่้ากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับค
าเบี ยเลี ยงเดินทางที่ไดรับความชวยเหลือแล้ว จะต้องไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ  

      (ข) ถ้าผูใหความชวยเหลือจัดเลี ยงอาหารทุกมื อ ใหงดเบิกคาเบี ยเลี ยงเดินทางในกรณีที่จัดเลี ยง
อาหาร ๒ มื อ ใหเบิกไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี ยเลี ยงเดินทางเหมาจาย และกรณี จัดเลี ยงอาหาร ๑ มื อ 
ใหเบิกไดไมเกิน ๒ ใน ๓ ของอัตราเบี ยเลี ยงเดินทางเหมาจาย  

 (๓) คาเชาที่พัก กรณีผูใหความชวยเหลือไมออกคาเชาที่พักให  ใหเบิกคาเชาที่พักไดตามสิทธิของผู
เดินทาง กรณีไดรับความชวยเหลือคาเชาที่พักต่ีากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด ตามจ้านวน
ที่ไดจายจริง ซึ่งเมื่อรวมกับคาเชาที่พักท่ีไดรับความชวยเหลือแล้วจะต องไมเกินสิทธิ ที่พึงไดรับ และกรณีที่ผูให
ความชวยเหลือจัดที่พักให ใหงดเบิกคาเชาที่พัก  

 (๔) คาเครื่องแตงตัว กรณีไมไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัว ใหเบิกคาเครื่องแตงตัว ไดตามสิทธิ
ของผูเดินทาง กรณีได รับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัวต่้ากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกคาเครื่องแตงตัวสมทบ
เฉพาะสวนที่ขาด ซึ่งเมื่อรวมกับคาเครื่องแตงตัวที่ไดรับความชวยเหลือแล้ว จะตอ้งไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ  

 (๕) คารับรอง ใหผูเดินทางมีสิทธิไดรับเงินคารับรองตาม ขอ้ ๑๔  
 (๖) คาพาหนะเดินทางไปกลับระหว างสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี

ยานพาหนะ และคาใชจายอ่ืนที่จ้าเปนเนื่องในการเดินทางไปราชการ กรณีที่มิไดรับความชวยเหลือ ให้เบิกได
ตามสิทธิ กรณีไดรับความชวยเหลือต่ีากวาสิทธิที่พึงไดรับ ใหเบิกสมทบเฉพาะสวนที่ขาด ตามจ้านวนที่ไดจาย
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จริง รวมแล้วต้องไม่เกินกวาสิทธิที่พึงไดรับ การเดินทางเพ่ือดูงานใหเบิกคาใชจายสมทบตามวรรคหนึ่งได แต
ทั งนี  ตองไมเกินวงเงินที่ไดรับความชวยเหลือ  

ข้อ ๑๗ ใหหัวหน้าสวนราชการเจ้าของงบประมาณพิจารณาใหผูเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราวเบิกคาเชาที่พักได เทาที่จายจริง ตามความจ้าเปนเหมาะสมและประหยัดหรือจะเบิกตามสิทธิของตนก็
ได ้ในกรณี ดังตอไปนี   

(๑) การตามเสด็จพระบรมวงศานุวงศ หรือการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรวมกับหัวหน้าคณะ ที่ด้ารงต้า
แหนงตามบัญชีหมายเลข ๕ ซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักได เทาที่จายจริง  

(๒) การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรวมกับหัวหน้าคณะผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๙ ขึ นไป หรือเทียบเทา 
ทั งนี  ตองไมเกินสิทธิของหัวหน้าคณะนั น  

(๓) การเดินทางไปประชุมระหวางประเทศ การเจรจาธุรกิจ หรือปฏิบัติหน้าที่อยางอ่ืน ซึ่งหนวยงานที่
เชิญหรือประเทศเจ้าภาพก้าหนดให้ผูเดินทางพักแรมในสถานที่ที่จัดเตรียมไวให หรือส้ารองที่พักให ซึ่งมิใช
กรณีที่สวนราชการหรือผูเดินทางร้องขอหรือกระท้าการใด ๆ เพ่ือใหหนวยงานที่เชิญหรือประเทศเจาภาพ
ก้าหนดที่พักหรือจัดเตรียมที่พักตามความต้องการของสวนราชการหรือผูเดินทาง  

(๔) การเดินทางไปประเทศที่มีสถานการณไมปลอดภัย ยากจน ทุรกันดาร หรืออยูในชวง ฤดูกาลทอง
เที่ยวหรือสถานที่พักแรมที่มีอัตราคาเชาตามสิทธิถูกส้ารองหมด  

ข้อ ๑๘ ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวที่จะเบิกคาเครื่องแตงตัวส้าหรับตนเอง และคูสมรส
ตามอัตราในบัญชีหมายเลข ๘ ได ต้องอยูในหลักเกณฑ ดังตอไปนี   

  (๑) เปนกรณีที่จ้าเปนตองใช้เครื่องแตงตัวพิเศษ หรือกรณีจ้าเป นอ่ืนโดยได รับอนุมัติ จากหัวหน้า 
สวนราชการเจ้าของงบประมาณ  

  (๒) เป็นการเดินทางไปราชการตางประเทศซึ่งมิใชประเทศตามรายชื่อที่ก้าหนดไวในบัญชี หมายเลข 
๙ ท้ายระเบียบนี  หรือที่กระทรวงการคลังจะก้าหนดเพิ่มเติม  

 (๓) ผูซึ่งเคยได รับคาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปราชการ หรือเคยได รับคาเครื่องแตงตัว จากทาง
ราชการ หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนใด หรือได้รับความชวยเหลือจากหนวย
งานใด ๆ ทั งในประเทศหรือตางประเทศ มีสิทธิเบิกคาเครื่องแตงตัวได เมื่อการเดินทางไปราชการตางประเทศ
ชั่วคราวครั งใหมมีระยะเวลาหางจากการเดินทางไปราชการ ตางประเทศชั่วคราวครั งสุดท้ายเกินกวาสองป 
นับแตวันที่เดินทางออกจากประเทศ หรือมีระยะเวลา หางจากการเดินทางไปราชการประจ้าในตางประเทศ
ครั งสุดทา้ยเกินกวาสองป  นับแตวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทย กรณีท่ีทางราชการสั่งงดการเดินทางโดยมิใช
ความผิดของผูเดินทาง และผูเดินทางไดจายเงิน คาเครื่องแตงตัวไปแลว หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องจายคาเครื่อง
แตงตัวโดยสุจริต โดยมีหลักฐานก็ใหเบิกคาเครื่องแตงตัวได และใหถือวาวันที่ไดรับคาเครื่องแตงตัวนั นเปนวัน
เดินทางออกจากประเทศไทย  

ข้อ ๑๙ ใหผูเดินทางไปราชการประจ้าในตางประเทศ เบิกคาเครื่องแตงตัวตามบัญชี หมายเลข ๑๐ 
ท้ายระเบียบนี   
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ข้อ ๒๐ การเดินทางไปราชการของลูกจ้างที่สวนราชการในตางประเทศเปนผูจ้าง  ใหหัวหน าสวน
ราชการในตางประเทศสังกัดกระทรวงการตางประเทศเป นผู ก้าหนดอัตราเบี ยเลี ยง เดินทางและคาเชาที่พัก
ของลูกจ้าง ทั งนี  ไมเกินอัตราต่้าสุดของกลุมระดับต้าแหนงที่ก้าหนดตามบัญชี หมายเลข ๖ และบัญชีหมายเลข 
๗ ท้ายระเบียบนี  กรณีท่ีมีความจ้าเป็นตองสั่งให้ลูกจ้างที่ประจ้าส้านักงานในตางประเทศมาปฏิบัติงานชั่วคราว 
ในประเทศไทย เพราะไมอาจหาเจ้าหน้าที่อ่ืนในประเทศที่จะปฏิบัติงานดังกลาวได การเบิกเบี ยเลี ยงเดินทาง
และคาเชาที่พักในประเทศไทยให เบิกจายเชนเดียวกับกรณีลูกจางของสวนราชการในประเทศไทย ซ่ึงเดินทาง
ไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร  

ข้อ ๒๑ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างที่มีต้าแหนงหน้าที่ประจ้าในตางประเทศ เบิกคาใช้จาย ในการยาย
ถิ่นที่อยู ส้าหรับคูสมรสหรือบุตรที่เดินทางกลับประเทศไทยกอนผู เดินทางในลักษณะ เหมาจายตามหลักเกณฑ์ 
ดังตอไปนี   

(๑) ตองเปนข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งได รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดให คูสมรส หรือบุตร 
เดินทางกลับประเทศไทยกอนผูเดินทาง ส้าหรับสวนราชการใดท่ีไมมีปลัดกระทรวง ใหผูบังคับบัญชาที่มีอ้านาจ
เชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูอนุมัต ิ 

(๒) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเป็นเวลาเกินกวาหนึ่งป  
ขึ นไป ใหเบิกส้าหรับคูสมรสในอัตรารอยละสามสิบ และส้าหรับบุตรตอคนในอัตรา รอ้ยละห้าของอัตรา พ.ข.ต. 
ในขณะที่ได รับอนุมัติให คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน  
 (๓) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา เกินกวาสองป
ขึ นไป ใหเบิกส้าหรับ คูสมรสในอัตราร้อยละหกสิบ และส้าหรับบุตรตอคนในอัตรา ร้อยละสิบของอัตรา พ.ข.ต. 
ในขณะที่ได รับอนุมัติให้คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน  
  (๔) ในกรณีที่คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับภายหลังจากไดไปอยูในตางประเทศเปนเวลา เกินกวา
สามปขึ นไป ให เบิกส้าหรับคูสมรสในอัตราร้อยละเกาสิบ และส้าหรับบุตรตอคนในอัตรา รอยละสิบห้าของ
อัตรา พ.ข.ต. ในขณะที่ได รับอนุมัติใหคูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับกอน  
  (๕) การนับเวลาที่ไดไปอยูตางประเทศตาม (๒) - (๔) ให ถือจ้านวนเดือนที่ได รับ พ.ข.ต. เพ่ิมส้าหรับ
คูสมรสและบุตรเปนเกณฑค้านวณ ดังตอไปนี   

     (ก) ในเดือนหนึ่งถ้ามีสิทธิได รับ พ.ข.ต. เกินกวาสิบห้าวัน ให้นับเปนหนึ่งเดือน  
     (ข) ให นับเวลาที่ได รับ พ.ข.ต. สิบสองเดือนเปนหนึ่งป การเบิกคาใชจายในการย้ายถิ่นที่อยูตาม

วรรคหนึ่ง ห้ามมิให น้ามาใช บังคับในกรณีที่ คูสมรสหรือบุตรเดินทางกลับประเทศไทยภายหลังจากไดไปอยู
ในตางประเทศเปนเวลาไมเกินหนึ่งป  
 

หมวด ๓ การเบิกจายเงิน 
  ข้อ ๒๒ แบบรายงานการเดินทางเพ่ือขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และเอกสารประกอบ
ที่ใชในการเบิกจายเงิน ใหเปนไปตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนด  
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  ข้อ ๒๓ การเบิกคาเชาที่พักเทาที่จายจริง ผูเดินทางไปราชการจะใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการ
ของโรงแรม หรือที่พักแรมที่มีข อความแสดงวาได รับช้าระเงินคาเชาที่พักเรียบร้อยแล้ว โดยเจาหน้าที่รับเงิน
ของโรงแรมหรือที่พักแรมลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และจ้านวนเงินที่ได้รับ เพ่ือเป็นหลักฐานในการขอเบิกค
าเชาที่พักก็ได การเบิกคาเชาที่พักในตางประเทศ ผูเดินทางจะใชใบแจงรายการคาเชาที่พักที่บันทึกด้วย เครื่อง
อิเล็กทรอนิกสที่แสดงว่าได รับช้าระเงินจากผูเดินทางแล้ว เป็นหลักฐานในการขอเบิกคาเชาที่พัก โดยไมต้องมี
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่รับเงินของโรงแรมหรือที่พักแรมก็ได แตทั งนี ผูเดินทางจะต้อง ลงลายมือชื่อรับรองวาผู
เดินทางไดช้าระคาเชาที่พักตามจ้านวนที่เรียกเก็บนั น  
  ข้อ ๒๔ การเบิกคาเชาที่พักในอัตราห้องพักคูที่ผู เดินทางไปราชการใชสิทธิเบิกคาใชจาย ในการ
เดินทางอยู่ตางสังกัดกัน แตตองใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม หรือที่พักแรมชุดเดียวกัน ให้ผู
เดินทางฝายหนึ่งใชต้นฉบับ อีกฝายหนึ่งใชส้าเนาภาพถายที่ผู้นั นรับรองส้าเนาถูกต้อง โดยใหมีบันทึกแนบท้าย
ระบุวารายการใดที่ฝายหนึ่งฝายใดจะเป็นผูเบิกฝายเดียว และรายการใด ทั งคูจะเปนผูเบิกฝายละเปนจ้านวน 
เทาใด ทั งตน้ฉบับและฉบับส้าเนาภาพถายและลงลายมือชื่อ ของผูเดินทางทั งคใูนแตละฉบับ  
  ข้อ ๒๕ การเบิกคาเชาที่พัก กรณีที่เจ้าภาพผูจัดประชุมเปนผูเรียกเก็บคาเชาที่พัก จากผูเดินทางไป
ราชการโดยตรง ใหผูเดินทางใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการที่เจ้าภาพผูจัดประชุม ไดเรียกเก็บคาเชาที่
พักเปนหลักฐานเพื่อขอเบิกคาเชาที่พักก็ได   
  ข้อ ๒๖ การเบิกจายเงินและหลักฐานการจายซึ่งมิไดก้าหนดไวในระเบียบนี  ใหถือปฏิบัติตามที่
กระทรวงการคลังก้าหนด  
 
       ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

 ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน  
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  
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บัญชีหมายเลข ๑ 
 

  ระยะเวลาอนุมัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  

ประเทศที่เดินทางไปราชการ ก่อนเริ่มปฏิบัติราชการ หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติ
ราชการ 

(ก) ประเทศในทวีปเอเชีย  ไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง ไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง 
(ข) ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ประเทศในทวีปยุโรป 
หรือประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ  

ไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง ไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง 

(ค) ประเทศในทวีปอเมริกาใตหรือ ประเทศใน
ทวีปแอฟริกา 

ไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง ไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง  
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บัญชีหมายเลข ๒ 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางในราชอาณาจักร 

ในลักษณะเหมาจาย 
บาท : วัน  

ขาราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. 

ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๑ ถึงระดับ ๒ หรือต้าแหนงที่เทียบเทา หรือพล
ทหารถึงจาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก หรือพลต้ารวจถึงจาสิบ
ต้ารวจ 

๑๘๐ ๑๐๘ 

ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๓ ถึงระดับ ๘ หรือต้าแหนงที่เทียบเทา หรือขา
ราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั น ๒ ลงมา หรือ ผูชวยผูพิพากษาหรือดะ
โตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่งรับ เงินเดือนชั น ๓ ลงมา หรือขา
ราชการทหารซึ่งมียศ จาสิบเอก พันจาเอก พันจาอากาศเอก อัตรา
เงินเดือนจาสิบเอกพิเศษ พันจาเอกพิเศษ พันจาอากาศพิเศษถึงพันเอก 
นาวาเอก นาวาอากาศเอกหรือ 
ขาราชการต้ารวจ ซึ่งมียศนายดาบต้ารวจ ถึงพันต้ารวจเอก 

๒๑๐ ๑๒๖ 

ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๙ ขึ นไป หรือต้าแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการ
ตุลาการซึ่งรับเงินเดือนชั น ๓ ขั นต่้าขึ นไป หรือ ขาราชการอัยการซึ่งรับ
เงินเดือนชั น ๔ ขึ นไป หรือขาราชการทหาร ซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวา
อากาศเอกพิเศษขึ นไป หรือ ขาราชการต้ารวจ ซึ่งมียศพันต้ารวจเอกอัตรา
เงินเดือน พันต้ารวจเอกพิเศษขึ นไป 

๒๔๐ ๑๔๔ 

 
ประเภท ก. ไดแก  
(๑) การเดินทางไปราชการนอกจังหวัดพื นที่ที่ตั งส้านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ  
(๒) การเดินทางไปราชการจากอ้าเภอหนึ่งไปปฏิบัติราชการในอ้าเภอเมืองในจังหวัดเดียวกัน  
 
ประเภท ข. ไดแก  
(๑) การเดินทางไปราชการในทองที่อ่ืนนอกจากที่ก้าหนดในประเภท ก.  
(๒) การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเปนที่ตั งส้านักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ  
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๘๖ 

บัญชีหมายเลข ๓ 
อัตราคาเชาที่พักในราชอาณาจักร 

ขาราชการ บาท : วัน 

ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือต้าแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการ ตุลา
การซึ่งรับเงินเดือนชั น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษาหรือ ดะโตะยุติธรรม 
หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนชั น ๓ ลงมา หรือขาราชการทหารซึ่งมี
ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือขาราชการต้ารวจซึ่งมียศพัน
ต้ารวจเอกลงมา 

เหมาจาย ไมเกิน ๑,๐๐๐ 

ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๙ หรือต้าแหนงที่เทียบเทาหรือขาราชการตุลาการ ซึ่ง
รับเงินเดือนชั น ๓ ขั นต่ีา หรือขาราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือน ชั น ๔ หรือขา
ราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพัน
เอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือขาราชการต้ารวจซึ่งมี
ยศพันต้ารวจเอก อัตราเงินเดือนพันต้ารวจ เอกพิเศษ 

เหมาจาย ไมเกิน ๑,๖๐๐ 

ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๑๐ ขึ นไป หรือต้าแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการ 
ตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั น ๓ ขั นสูง ขึ นไป หรือขาราชการอัยการ ซึ่งรับ
เงินเดือนชั น ๕ ขึ นไป หรือขาราชการทหารซึ่งมียศพลตรีพลเรือตรี พลอากาศ
ตรีขึ นไป หรือขาราชการต้ารวจซึ่งมียศพลต้ารวจตรีขึ นไป กรณีเดินทางไป
ราชการเปนหมูคณะ หากผูด้ารงต้าแหนงดังกลาว ขางตนเปนหัวหนาคณะ
และมีความจ้าเปนตองใชสถานที่เดียวกันกับที่พัก เพ่ือเปนที่ประสานงานของ
คณะหรือกับบุคคลอ่ืน ใหเบิกคาเชาที่พักเพ่ิมขึ น ส้าหรับหองพักอีกหนึ่งหอง 
หรือจะเบิกคาเชาหองชุดแทนก็ได  

เ ท า ที่ จ า ย จ ริ ง ไ ม เ กิ น 
๒,๕๐๐  
 
กรณีเพ่ิมอีกหนึ่งหอง เบิก
เพ่ิมไดเทาที่จายจริง ไมเกิน 
๒ ,๕๐๐ กรณีเช าหองชุด
เบิกไดเทาที ่จายจริงไมเกิน 
๕,๐๐๐ 

 
หมายเหตุ  กรณีผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๘ ลงมา และผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๙ หัวหนาสวนราชการ
สามารถ ก้าหนดหลักเกณฑอัตราคาเชาที่พักเหมาจายต่้ากวาที่ก้าหนดได โดยอาศัยอ้านาจตามมาตรา ๖ แหง 
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
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๘๗ 

บัญชีหมายเลข ๔ 
อัตราคาขนยายสิ่งของสวนตัวในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร 

 
ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) 

๑ – ๕๐ ๒,๐๐๐ 
๕๑ – ๑๐๐ ๒,๕๐๐ 

๑๐๑ – ๑๕๐ ๓,๐๐๐ 
๑๕๑ – ๒๐๐ ๔,๐๐๐ 
๒๐๑ – ๒๕๐ ๔,๕๐๐ 
๒๕๑ – ๓๐๐ ๕,๐๐๐ 
๓๐๑ – ๓๕๐ ๖,๐๐๐ 
๓๕๑ – ๔๐๐ ๖,๕๐๐ 
๔๐๑ – ๔๕๐ ๗,๐๐๐ 
๔๕๑ – ๕๐๐ ๘,๐๐๐ 
๕๐๑ – ๕๕๐ ๘,๕๐๐ 
๕๕๑ – ๖๐๐ ๙,๐๐๐ 
๖๐๑ – ๖๕๐ ๙,๕๐๐ 
๖๕๑ – ๗๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๗๐๑ – ๗๕๐ ๑๑,๐๐๐ 
๗๕๑ – ๘๐๐ ๑๑,๕๐๐ 
๘๐๑ – ๘๕๐ ๑๒,๐๐๐ 
๘๕๑ – ๙๐๐ ๑๓,๐๐๐ 
๙๐๑ – ๙๕๐ ๑๓,๕๐๐ 

๙๕๑ – ๑๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 
๑๐๐๑ – ๑๐๕๐ ๑๕,๐๐๐ 
๑๐๕๑ – ๑๑๐๐ ๑๕,๕๐๐ 
๑๑๐๑ – ๑๑๕๐ ๑๖,๐๐๐ 
๑๑๕๑ – ๑๒๐๐ ๑๗,๐๐๐ 
๑๒๐๑ – ๑๒๕๐ ๑๗,๕๐๐ 
๑๒๕๑ – ๑๓๐๐ ๑๘,๕๐๐ 
๑๓๐๑ – ๑๓๕๐ ๑๙,๐๐๐ 
๑๓๕๑ – ๑๔๐๐ ๑๙,๕๐๐ 
๑๔๐๑ – ๑๔๕๐ ๒๐,๐๐๐ 
๑๔๕๑ – ๑๕๐๐ ๒๐,๕๐๐ 

  ส้าหรับระยะทางที่เกิน ๑๕๐๐ กิโลเมตรขึ นไปใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ ตนสังกัดที่จะ
พิจารณาอนุมัติใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายไดตามความจ้าเปนเหมาะสม  

บัญชีหมายเลข ๕ 
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๘๘ 

ผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักเทาที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ต าแหนง  

๑. องคมนตรี     ๒๔. ผูบัญชาการทหารบก  
๒. รัฐบุรุษ    ๒๕. ผูบัญชาการทหารเรือ  
๓. นายกรัฐมนตรี   ๒๖. ผูบัญชาการทหารอากาศ  
๔. รองนายกรัฐมนตรี   ๒๗. ผูบัญชาการต้ารวจแหงชาติ  
๕. รัฐมนตรี    ๒๘. อัยการสูงสุด  
๖. ประธานศาลฎีกา   ๒๙. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๗. รองประธานศาลฎีกา   ๓๐. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
๘. ประธานศาลอุทธรณ   ๓๑. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๙. ประธานศาลปกครองสูงสุด  ๓๒. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
๑๐. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ  ๓๓. เลขาธิการส้านักพระราชวัง  
๑๑. ประธานวุฒิสภา   ๓๔. ราชเลขาธิการ  
๑๒. ประธานสภาผูแทนราษฎร  ๓๕. นายกราชบัณฑิตยสถาน  
๑๓. เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  ๓๖. ผูอ้านวยการส้านักงบประมาณ  
๑๔. เลขาธิการวุฒิสภา   ๓๗. ผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
๑๕. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ๓๘. ผูอ้านวยการส้านักขาวกรองแหงชาติ  
๑๖. ปลัดกระทรวง    ๓๙. เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  
๑๗. ปลัดทบวง     ๔๐. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
๑๘. รองปลัดกระทรวงกลาโหม         และสังคมแหงชาติ  
๑๙. สมุหราชองครักษ    ๔๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
๒๐. จเรทหารทั่วไป    ๔๒. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
๒๑. ผูบัญชาการทหารสูงสุด   ๔๓. เลขาธิการสภาการศึกษา  
๒๒. รองผูบัญชาการทหารสูงสุด   ๔๔. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๒๓. เสนาธิการทหาร    ๔๕. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน  

      โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  
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๘๙ 

บัญชีหมายเลข ๖ 
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวและคาใชจายอ่ืน 

 
(๑) กรณีเบิกเบี ยเลี ยงเดินทางเหมาจาย  

ขาราชการ อัตรา (บาท : 
วัน) 

ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือต้าแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการ ตุลาการซึ่งรับ
เงินเดือนชั น ๒ ลงมา หรือผูชวยผูพิพากษา หรือ ดะโตะยุติธรรมหรือขาราชการอัยการ
ซึ่งรับเงินเดือนชั น ๓ ลงมา หรือ ขาราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ
เอกลงมา หรือ ขาราชการต้ารวจ ซึ่งมียศพันต้ารวจเอกลงมา 

๒,๑๐๐ 

ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๙ ขึ นไป หรือต้าแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการ ตุลาการ ซึ่งรับ
เงินเดือนชั น ๓ ขั นต่้า ขึ นไป หรือขาราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั น ๔ ขึ นไป หรือขา
ราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ เอกพิเศษขึ นไป หรือขาราชการต้ารวจซึ่งมียศพันต้ารวจ
เอก อัตรา เงินเดือนพันต้ารวจเอกพิเศษขึ นไป 

๓,๑๐๐ 

 
 (๒) กรณีมิไดเบิกเบี ยเลี ยงเดินทางเหมาจาย ใหเบิกคาใชจาย ดังนี   
  (๒.๑) คาอาหาร – คาเครื่องดื่ม คาภาษ–ี คาบริการที่โรงแรม ภัตตาคาร หรือรานคา เรียกเก็บใหเบิก
เทาที่จายจริงไมเกินวันละ ๔,๕๐๐ บาท  

(๒.๒) คาท้าความสะอาดเสื อผา ส้าหรับระยะเวลาที่เกิน ๗ วัน ใหเบิกเทาที่จายจริงไมเกิน วันละ 
๕๐๐ บาท  

(๒.๓) คาใชสอยเบ็ดเตล็ด ใหเบิกในลักษณะเหมาจายไมเกินวันละ ๕๐๐ บาท  
        คาใชจายตาม (๒.๑) – (๒.๒) ใหคิดค้านวณเบิกจายในแตละวัน จ้านวนเงินสวนที่เหลือจาย ใน

วันใดจะน้ามาสมทบเบิกในวันถัดไปไมได  
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๙๐ 

บัญชีหมายเลข ๗ 
คาเชาที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 

บาท : วัน : คน  

ขาราชการ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. 
ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๘ ลงมา หรือต้าแหนง ที่เทียบเทา 
หรือขาราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั น ๒ ลงมา หรือผู
ช วย ผู พิพากษาหรือดะโต ะยุติธรรม หรือข าราชการ 
อัยการซึ่งรับเงินเดือนชั น ๓ ลงมา หรือขาราชการทหารซึ่ง
มียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอกลงมา หรือข า
ราชการต้ารวจ ซึ่งมียศพันต้ารวจเอกลงมา 

ไมเกิน 
๗,๕๐๐ 

ไมเกิน 
๕,๐๐๐ 

ไมเกิน 
๓,๑๐๐ 

ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๙ ขึ นไป หรือต้าแหนงที่เทียบเทา 
หรือขาราชการตุลาการ ซึ่งรับเงินเดือนชั น ๓ ขั นต่ีา ขึ นไป 
หรอขื าราชการ  อัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั น ๔ ขึ นไป หรือข
าราชการทหารซึ่งมียศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศ
เอกพิเศษขึ นไป หรือขาราชการต้ารวจซึ่งมียศพันต้ารวจ
เอก อัตราเงินเดือนพันต้ารวจเอกพิเศษขึ นไป 

ไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ 

ไมเกิน  
๗,๐๐๐ 

ไมเกิน  
๔,๕๐๐ 

 
หมายเหตุ  
  ประเทศท่ีมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักเพ่ิมขึ นจากประเภท ก. อีกไมเกินรอยละสี่สิบ ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง  
  ๑. ญี่ปุน      ๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส  

๓. สหพันธรัฐรัสเซีย     ๔. สมาพันธรัฐสวิส  
๕. สาธารณรัฐอิตาลี  
ประเทศที่มีสิทธิเบิกคาเช่าที่พักเพ่ิมขึ นจากประเภท ก. อีก ไม่เกินรอยละยี่สิบห้า ไดแก ประเทศ รัฐ 

เมือง  
๑. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม    ๒. ราชอาณาจักรสเปน  
๓. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี    ๔. สหรัฐอเมริกา  
๕. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญและไอรแลนดเหนือ ๖. สาธารณรัฐโปรตุเกส  
๗. สาธารณรัฐสิงคโปร  
 
 
 

ประเภท ก. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง  
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๙๑ 

๑. แคนาดา  
๒. เครือรัฐออสเตรเลีย  
๓. ไตหวนั  
๔. เติรกเมนิสถาน  
๕. นิวซีแลนด  
๖. บอสเนียและเฮอรเซโกวีนา  
๗. ปาปวนิวกินี  
๘. มาเลเซีย  
๙. ราชรัฐโมนาโก  
๑๐. ราชรัฐลักเซมเบิรก  
๑๑. ราชรัฐอันดอรรา  
๑๒. ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๑๓. ราชอาณาจักรเดนมารก  
๑๔. ราชอาณาจักรนอรเวย  
๑๕. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด  
๑๖. ราชอาณาจักรโมร็อกโก  
๑๗. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด  
๑๘. ราชอาณาจักรสวีเดน  
๑๙. รัฐสุลตานโอมาน  
๒๐. โรมาเนีย  
๒๑. สหพันธสาธารณรัฐบราซิล  
๒๒. สหพันธสาธารณรัฐยูโกสลาเวีย  
๒๓. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส  
๒๔. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)  
๒๕. สาธารณรัฐโครเอเชีย  
๒๖. สาธารณรัฐชิลี  
๒๗. สาธารณรัฐเช็ก  

๒๘. สาธารณรัฐตุรกี  
๒๙. สาธารณรัฐบัลแกเรีย  
๓๐. สาธารณรัฐประชาชนจีน  
๓๑. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

                 แอลจีเรีย  
๓๒. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร –  

                 เลสเต  
๓๓. สาธารณรัฐเปรู  
๓๔. สาธารณรัฐโปแลนด  
๓๕. สาธารณรัฐฟนแลนด  
๓๖. สาธารณรัฐฟลิปปนส  
๓๗. สาธารณรัฐมอริเซียส  
๓๘. สาธารณรัฐมอลตา  
๓๙. สาธารณรัฐโมซัมบิก  
๔๐. สาธารณรัฐเยเมน  
๔๑. สาธารณรัฐลิทัวเนีย  
๔๒. สาธารณรัฐสโลวัก  
๔๓. สาธารณรัฐสโลวีเนีย  
๔๔. สาธารณรัฐออสเตรีย  
๔๕. สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน  
๔๖. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
๔๗. สาธารณรัฐอินเดีย  
๔๘. สาธารณรัฐเอสโตเนีย  
๔๙. สาธารณรัฐแอฟริกาใต  
๕๐. สาธารณรัฐไอซแลนด  
๕๑. สาธารณรัฐไอรแลนด  
๕๒. สาธารณรัฐฮังการี 
๕๓. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)  
๕๔. ฮองกง  

 
 
 
ประเภท ข. ไดแก ประเทศ รัฐ เมือง  
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๙๒ 

๑. เครือรัฐบาฮามาส  
๒. จอรเจีย  
๓. จาเมกา  
๔. เนการาบรูไนดารุสซาลาม  
๕. มาซิโดเนีย  
๖. ยูเครน  
๗. รัฐกาตาร  
๘. รัฐคูเวต  
๙. รัฐบาหเรน  
๑๐. รัฐอิสราเอล  
๑๑. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  
๑๒. ราชอาณาจักรตองกา  
๑๓. ราชอาณาจักรเนปาล  
๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมตจอรแดน  
๑๕. สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย  
๑๖. สหภาพพมา  
๑๗. สหรัฐเม็กซิโก  
๑๘. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย  
๑๙. สาธารณรัฐกานา  
๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย  
๒๑. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส)  
๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา  
๒๓. สาธารณรัฐคีรกิซ  
๒๔. สาธารณรัฐเคนยา  
๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน  
๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน  
๒๗. สาธารณรัฐจิบูตี  
๒๘. สาธารณรัฐชาด  
๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว  

๓๐. สาธารณรัฐเซเนกัล  
๓๑. สาธารณรัฐแซมเบีย  
๓๒. สาธารณรัฐเซียรราลีโอน  
๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส  
๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก  
๓๕. สาธารณรัฐตูนเซีย  
๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน  
๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร  
๓๘. สาธารณรัฐบุรุนดี  
๓๙. สาธารณรัฐเบนนิ  
๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส  
๔๑. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  
๔๒. สาธารณรัฐปานามา  
๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา  
๔๔. สาธารณรัฐมาลี  
๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา  
๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย  
๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย 

                 ศรีลังกา  
๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
๔๙. สาธารณรัฐอารเจนตินา 
๕๐. สาธารณรัฐอารเมเนีย  
๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย  
๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต  
๕๓. สาธารณรัฐอิรัก  
๕๔. สาธารณอิสลามปากีสถาน  
๕๕. สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย  
๕๖. สาธารณรัฐอิสลามอิหราน  
๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  
๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง  

ประเภท ค. ไดแก ประเทศ รัฐ เมืองอ่ืน ๆ นอกจากที่ก าหนดในประเภท ก. และประเภท ข.  
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๙๓ 

บัญชีหมายเลข ๘ 
คาเครื่องแตงตัวในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว 

 

ขาราชการ อัตรา 
(บาท : คน) 

ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๕ ลงมา หรือต้าแหนงที่เทียบเทา หรือผูชวยผูพิพากษา 
หรือดะโตะยุติธรรม หรือขาราชการอัยการซึ่ง รับเงินเดือนชั น ๑ หรือขาราชการ
ทหาร ซึ่งมียศพันตรีนาวาตรี นาวาอากาศตรีลงมาหรือขาราชการต้ารวจซึ่งมียศ
พันต้ารวจตรีลงมา 

เหมาจาย ๗,๕๐๐ 

ผูด้ารงต้าแหนงระดับ ๖ ขึ นไป หรือต้าแหนงที่เทียบเทา หรือขาราชการตุลาการ 
ซึ่งรับเงินเดือนชั น ๑ ขึ นไป หรือขาราชการอัยการ ซึ่งรับเงินเดือนชั น ๒ ขึ นไป 
หรือขาราชการทหาร ซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโทขึ นไป หรือขาราชการ
ต้ารวจซึ่งมียศพันต้ารวจโทขึ นไป 

เหมาจาย ๙,๐๐๐ 
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๙๔ 

บัญชีหมายเลข ๙ 
ประเทศที่ผูเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวไมสามารถเบิกคาเครื่องแตงตัวได 

๑. สหภาพพมา  
๒. เนการาบรูไนดารุซาลาม  
๓. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา  
๕. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
๖. มาเลเซีย  
๗. สาธารณรัฐฟลิปปนส  
๘. สาธารณรัฐสิงคโปร  
๙. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา  
๑๐. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
๑๑. สาธารณรัฐหมูเกาะฟจ ิ 
๑๒. ปาปวนวกิ  ีนี  
๑๓. รัฐเอกราชซามัว  
๑๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร– เลสเต  
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๙๕ 

บัญชีหมายเลข ๑๐ 
คาเครื่องแตงตัวส าหรับผเูดินทางไปราชการประจ าในต่างประเทศ 

 
 ล้าดับที่ ต้าแหนง ประเภท ก. ประเภท ข.  
๑. เจาหน้าทีก่ารทูต ระดับ ๕ ลงมา  
   ภริยาหรือสาม ีบุตรคนละ ๔๐,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๙,๐๐๐  
๒. เจาหน้าที่การทูต ระดับ ๖ ถึงระดับ ๙ ภริยาหรือสามี บุตรคนละ ๔๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  
๓. เจาหน้าที่การทูต ระดับ ๑๐ ภริยาหรือสามี บุตรคนละ ๖๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐  
 
หมายเหตุ ๑. ประเภท ก. ไดแก ประเทศอ่ืน ๆ นอกจากที่ก้าหนดในประเภท ข.  
   ๒. ประเภท ข. ไดแก ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สหภาพพมา มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนสสาธารณรัฐสิงคโปรและเนการาบรูไนดารุซาลาม  
  ๓. เจาหนาที่การทูตระดับ ๕ ขึ นไป ซึ่งมีความจ้าเปนตองใชเครื่องแตงตัวราตรีสโมสร (White tie) 
หรือเครื่องแตงตัวมอรนิ่งโคต เพราะมีหนาที่ตองเขางานพิธีตาง ๆ และตามประเพณีของประเทศนั น จ้าตอง 
แตงตัวแบบเชนวานั น ใหปลัดกระทรวงเจาสังกัดสวนราชการใดที่ไมมีปลัดกระทรวงให ผูบังคับบัญชาที่มี
อ้านาจเชนเดียวกับปลัดกระทรวงเปนผูใชดุลพินิจพิจารณาอนุมัติใหเบิกคาเครื่องแตงตัว ดังกลาว อยางละ ๑ 
ชุด เพิ่มขึ นอีกไดเทาที่จายจริง แตไมเกินชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
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๙๖ 

ระเบียบกระทรวงการคลัง  
วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจายเงินตอบแทน การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ให มีความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่มุ งเน้น ผลสัมฤทธิ์ และ
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ กระทรวงการคลังด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว ดังตอไปนี   

  ข้อ ๑ ระเบียบนี เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการเบิกจายเงินตอบแทน การปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐”  

  ข้อ ๒ ระเบียบนี ใหใช บังคับตั งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนต นไป  

  ข้อ ๓ ให ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง วาด้วยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๖ บรรดาขอ้บังคับ หรือค้าสั่งอ่ืนใดในสวนที่ก้าหนดไว แล้วในระเบียบนี  หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 
กับระเบียบนี  ใหใช ระเบียบนี แทน  

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี   

  “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ส้านักงานหรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั งใน
ราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค 

  “ข้าราชการ” หมายความวา ข้าราชการพลเรือนตามกฎหมายวาด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายวาด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ข้าราชการฝายอัยการประเภทข้าราชการธุรการตามกฎหมายวาด้วยระเบียบข้าราชการฝายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายวาด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา 
ข้าราชการรัฐสภาตามกฎหมายวาด้วยระเบียบข้าราชการฝายรัฐสภา ข้าราชการต้ารวจ ตามกฎหมายวาด้วย
ต้ารวจแหงชาติ และข้าราชการทหารตามกฎหมายวาด้วยระเบียบข้าราชการทหาร 

  “เงินตอบแทน” หมายความวา เงินที่จายให แกข้าราชการที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ โดยลักษณะ
งานสวนใหญตองปฏิบัติงานในที่ตั งส้านักงานและไดปฏิบัติงานนั นนอกเวลาราชการในที่ตั งส้านักงาน หรือโดย
ลักษณะงานสวนใหญตองปฏิบัติงานนอกที่ตั งส้านักงานและไดปฏิบัติงานนั น นอกเวลาราชการนอกที่ตั ง
ส้านักงาน หรือโดยลักษณะงานปกติต้องปฏิบัติงานในลักษณะเป็นผลัด หรือกะ และไดปฏิบัติงานนั นนอกผลัด
หรือกะของตน  

  “เวลาราชการ” หมายความวา เวลาระหวาง ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. ของวันท้าการ และให 
หมายความรวมถึงชวงเวลาอ่ืนที่สวนราชการก้าหนดให ขาราชการในสังกัดปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะ หรือ
เป็นอยางอ่ืนด้วย  
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  “วันท้าการ” หมายความวา วันจันทรถึงวันศุกร และให หมายความรวมถึงวันท้าการ ที่สวน ราชการ
ก้าหนดเปนอยางอ่ืนด้วย  
  “วันหยุดราชการ” หมายความวา วันเสารและวันอาทิตย หรือวันหยุดราชการประจ้าสัปดาห ที่สวน
ราชการก้าหนดไวเปนอยางอ่ืน และใหหมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจ้าปหรือวันหยุด พิเศษอ่ืน ๆ ที่
คณะรัฐมนตรีก้าหนดใหเป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจ้าป  
  “การปฏิบัติงานเปนผลัดหรือกะ” หมายความวา การปฏิบัติงานประจ้าตามหน้าที่ของขาราชการในส
วนราชการนั น ๆ ซึ่งจัดให มีการปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ชวงเวลาที่ปฏิบัติงาน
ดังกลาวถือเปนเวลาราชการของข้าราชการผูนั น ทั งนี  การปฏิบัติงานในผลัดหรือ กะหนึ่ง ๆ ต้องมีเวลาไม
นอ้ยกวาแปดชั่วโมง โดยรวมเวลาหยุดพัก  
  ข้อ ๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตองได้รับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ เจ้าของงบประมาณ
หรือผูที่ได้รับมอบหมายกอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยใหพิจารณาเฉพาะชวงเวลาที่จ้าเป็นต้องอยู
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในครั งนั น ๆ เพ่ือประโยชนของงานราชการ เปนส้าคัญ และใหค้านึงถึงความ
เหมาะสมและสอดคลองกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุงเน้นผลงานตามยุทธศาสตรของสวน
ราชการ  กรณีที่มีราชการจ้าเปนเรงดวนตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยยังไมไดรับอนุมัติ ตามวรรคหนึ่ง 
ให ด้าเนินการขออนุมัติจากผูมีอ้านาจโดยไมชักช้า และให้แจ้งเหตุแหงความจ้าเป็นที่ไมอาจขออนุมัติกอนได  
  ข้อ ๖ กรณีขาราชการได รับค้าสั่งให เดินทางไปราชการตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาด้วยการ
อนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ ไมมีสิทธิ ได้รับเงินตอบแทน 
เว้นแตไดรับอนุมัติใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกอนการเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั นเสร็จสิ นและ
กลับถึงท่ีตั งส้านักงานในวันใด หากจ้าเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั น ให้เบิกเงินตอบแทนได  
  ข้อ ๗ การเบิกเงินตอบแทนใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี   
  ๗.๑ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันท้าการ ให มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน ไดไมเกินวันละสี่ชั่วโมง
ในอัตราชั่วโมงละหาสิบบาท  
  ๗.๒ การปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ให มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนไดไมเกิน วันละเจ็ดชั่วโมงในอัตรา
ชั่วโมงละหกสิบบาท  
  ๗.๓ กรณีมีความจ้าเปนตองปฏิบัติงานซึ่งเป็นภารกิจหลักของหนวยงานเป็นครั งคราวหรือเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้หนวยงานปฏิบัติ โดยมีก้าหนดระยะเวลาแนนอนและมีลักษณะเรงดวน เพ่ือ
มิให เกิดความเสียหายแกราชการหรือประโยชนสาธารณะ หัวหน้า สวนราชการอาจสั่งการใหปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการติดตอกัน โดยให้มีสิทธิเบิกเงินตอบแทน เปนรายครั งไมเกินครั งละเจ็ดชั่วโมง ในอัตราชั่วโมงละหก
สิบบาท  
  ๗.๔ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายชวงเวลาภายในวันเดียวกัน ให นับเวลา ปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการทุกชวงเวลารวมกัน เพ่ือเบิกเงินตอบแทนส้าหรับวันนั น  
  ๗.๕ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได  รับคาตอบแทนอ่ืนของทางราชการ ส้าหรับการ
ปฏิบัติงานนั นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว  
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  ข้อ ๘ การปฏิบัติงานดังตอไปนี  ไมอาจเบิกเงินตอบแทนได  
  ๘.๑ การอยูเวรรักษาการณตามระเบียบวาด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือตามระเบียบ
หรือค้าสั่งอ่ืนใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไมมีสิทธิเบิกเงินตอบแทน  
  ๘.๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไมเตม็จ้านวนชั่วโมง  
  ข้อ ๙ การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ใหปฏิบัติดังนี   
  ๙.๑ กรณีมีผูปฏิบัติงานนอกเวลาราชการรวมกันหลายคน ให ผูปฏิบัติงานคนใดคนหนึ่ง เปนผูรับรอง
การปฏิบัติงาน หากเปนการปฏิบัติงานเพียงล้าพังคนเดียว ให ผูปฏิบัติงานนั นเปนผูรับรอง  
  ๙.๒ ใหรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตอผูมีอ้านาจอนุมัติตามข้อ ๕ ภายในสิบห้าวัน
นับแตวันที่เสร็จสิ นการปฏิบัติงาน  

ข้อ ๑๐ หลักฐานการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให เปนไปตาม แบบที่
กรมบัญชีกลางก้าหนด หรือตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลาง   

ข้อ ๑๑ การเบิกจายเงินตอบแทนที่นอกเหนือหรือแตกตางจากที่ก้าหนดไวในระเบียบนี  ให ขอท้า
ความตกลงกับกระทรวงการคลัง  

ข้อ ๑๒ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ยังมิได เบิกจายเงินตอบแทนกอนวันที่ระเบียบนี  ใช บังคับ 
ให ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๖ หรือตามท่ีได รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง  

ข้อ ๑๓ ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐  

        ปรีดิยาธร  เทวกุล  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
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ตัวอย่างสัญญายืมเงิน 

สัญญาการยืมเงนิ 
เลขท่ี………………………… 

ยื่นต่อ   อธิการบด ี วันครบก้าหนด 

  ข้าพเจ้า           นายบริการ  วิชาการ       ต้าแหน่ง     อาจารย์                 
  สังกัด   คณะวิทยาศาสตร์       มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี     จังหวัด     อุบลราชธาน ี
  มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก           มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ   ด้าเนนิโครงการบริการวิชาการ ประจ้าปี  ๒๕๖๑    มีรายละเอียดต่อไปนี .- 

ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ “ โครงการห้องเรยีนพิเศษวิทยาศาสตร์”        ๘๐,๐๐๐.-    
             (  -แปดหมื่นบาทถ้วน- )  ๘๐,๐๐๐. - 

        ข้าพเจ้าสัญญาวา่จะปฏิบัตติามระเบียบของทางราชการทุกประการ  และจะน้าใบส้าคญัคู่จ่ายที่ถูกต้อง พร้อมทั งเงิน
เหลือจ่าย (ถ้ามี)  ส่งใช้ภายในก้าหนดไว้ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง  คือภายใน   ๑๕  วัน  นบัแต่วันท่ีไดร้ับเงินยืม
นี   ถ้าข้าพเจ้าไมส่่งตามก้าหนดข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน  ค่าจา้ง  เบี ยหวัด  บ้าเหน็จ  บ้านาญ  หรือเงินอ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าจะพึงไดร้ับจากทางราชการ  ชดใช้จ้านวนเงินท่ียืมไปจนครบได้ทันที 
                                                                            ลายมือช่ือ……………………………………………....  ผู้ยืม 
                                                                                                (นายบริการ วิชาการ) 
                                                                                                   สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

เรียน    อธิการบด ี
ได้ตรวจสอบแล้ว  เห็นสมควรอนมุัติให้ยืมตามใบยืมฉบับ
นี ได้  จ้านวน  ๘๐,๐๐๐.- บาท (  -แปดหมื่นบาทถ้วน- )         
                        ลงช่ือ     ………………………………. 
                    วันท่ี       ……………………………….. 

ค าอนุมัติ 
อนุมัติให้ยืมตามเง่ือนไขข้างต้นได้ 

จ้านวน  ๘๐,๐๐๐.- บาท (  -แปดหมื่นบาทถ้วน- ) 
              ลงช่ือผู้อนุมัติ……………………………………………  
             วันท่ี  ……………………………………………......... 

ใบรับเงิน 
            ได้รับเงินยืมจ้านวน   ๘๐,๐๐๐.- บาท (  -แปดหมื่นบาทถ้วน- ) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
              ลงช่ือ…………………………………………………..….ผูร้ับเงิน    วันท่ี…………………………………… 

รายการส่งใช้เงินรายยืม 

  รายการส่งใช้       

ครั งท่ี 
วัน  เดือน  ปี เงินสดหรือ

ใบส้าคัญเงิน
จ่ายยืม 

จ้านวนเงิน  คงค้าง ลายมือผู้รับ ใบรับเลขท่ี 

หมายเหตุ    (๑)   ยื่นต่อผู้อ านวยการกองคลัง  หัวหน้ากองคลัง  หัวหน้าแผนกคลัง  หรือต าแหน่งอ่ืนใดที่ปฏิบัติงาน
เช่นเดียวกันแล้วแต่กรณี (๒)   ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่จ่ายเงินยมื  (๓)  ระบุวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินยืมไปใช้จ่าย (๔)  
เสนอต่อผูม้ีอ านาจอนุมตั ิ
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๑๐๔ 

แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
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๑๐๕ 

แบบรายงานการเดินทางไปราชการ 
สัญญาเงินยืมเลขท่ี......................................................วันท่ี.......................................……………. ส่วนท่ี ๑ 
ช่ือผู้ยืม...........................................................จ้านวนเงิน........................................…...บาท     แบบ ๘๗๐๘ 
 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

ที่ท้าการ.......................................................... 
วันท่ี..................เดือน....................พ.ศ........…… 

 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  .......................................................................... 
 ตามค้าสั่ง/บันทึก  ท่ี...............................ลงวันท่ี...........................ไดอ้นุมัติให ้ข้าพเจ้า ...........................................
ต้าแหน่ง..................................................................... สังกัด.....................................................................................................
พร้อมด้วย ................................................................................................................................................................................ 
เดินทางไปปฏิบตัิราชการ ....................................................................................................................................................... 
โดยออกเดินทางจาก  บ้านพัก    ส้านักงาน ประเทศไทย ตั งแต่วันท่ี..............เดือน.................พ.ศ..............เวลา........ น. 
และเดินทางกลับถึง   บ้านพัก    ส้านักงาน ประเทศไทย   วนัท่ี..........เดือน................พ.ศ...........เวลา.................. น. 
รวมเวลาไปราชการครั งนี ..........................วัน.......................ช่ัวโมง 
 
 ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการส้าหรับ          ข้าพเจ้า         คณะเดินทาง    ดังนี  
ค่าเบี ยเลี ยงเดินทางประเภท..................................................จ้านวน.......................วัน รวม.................บาท 
ค่าเช่าท่ีพักประเภท............……............................................จ้านวน........................วัน รวม................บาท 
ค่าพาหนะ...............................……............................................................................  รวม................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น................................................................................................................ รวม................บาท 
                     รวมเงินทั งสิ น.........................................บาท 
จ้านวนเงิน (ตัวอักษร) .....................................................................................…………………………….  
           ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง  และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วย  จ้านวน
.......................ฉบับ รวมทั งจ้านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ.......................................................ผู้ขอรับเงิน 
             (.....................................................) 
      ต้าแหน่ง................................................... 
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๑๐๖ 

ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบถูกต้องแล้ว                                  อนุมัติให้จ่ายได ้
เห็นควรอนุมตัิให้เบิกจ่ายได ้
 
ลงช่ือ.....................................................................                             ลงช่ือ  ............................................................ 
      (...................................................................)                       (...........................................................) 
ต้าแหน่ง..................................................................          ต้าแหน่ง........................................................ 
วันท่ี.......................................................................                วันท่ี............................................................. 
 
  ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ้านวน........................................................บาท 
(...........................................................................................................................) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
ลงช่ือ..............................................................ผูร้ับเงิน  ลงช่ือ...............................................ผู้จ่ายเงิน 
      (.............................................................)                    (................................................) 
ต้าแหน่ง.........................................................          ต้าแหน่ง............................................... 
วันท่ี...............................................................          วันท่ี...................................................... 
จากเงินยืมตามสญัญาเลขท่ี........................................................................วันท่ี............................................ 
 
หมายเหต ุ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................  
 
ค้าชี แจง ๑. กรณเีดินทางเป็นหมูค่ณะและจัดท้าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน  หากระยะเวลาในการเริม่ต้นและสิ นสุดการ
เดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั  ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกันของบุคคลนั นในช่องหมายเหตุ 
 ๒. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบคุคล  ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผูล้งลายมอืช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับเงิน  กรณีที่มี
การยืมเงิน  ให้ระบุวันที่ท่ีได้รับเงนิยืม  เลขท่ีสญัญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 
 ๓. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ  ผู้ขอรับเงินมติ้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน  ทั งนี   ให้ผู้มีสิทธิแต่ละ
คนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนท่ี ๒) 



 

 

 
 

๑๐๗ 

ส่วนที่ ๒ 
   ชื่อส่วนราชการ.................................................................      แบบ ๘๗๐๘ 

ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ...............................................................................ลง
วันที่................เดือน........................พ.ศ....................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ ต าแหน่ง ค่าใช้จ่าย  รวม ลายมือ
ชื่อ 
ผู้รับ
เงิน 

วัน 
เดือน 

ปี 
ที่รับ
เงิน 

 
หมาย
เหตุ 

   ค่า
เบ้ีย
เลี้ยง 

ค่า
เช่า
ที่
พัก 

ค่า
พาหนะ 

ค่าใช้จ่าย
อื่น 

    

           

           

           

           

           

           

           

รวมเงิน       

 
 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)....................................................................................................     
       
        ลงช่ือ................................................ผู้จ่ายเงิน 
         (...........................................................)  
ค้าชี แจง  ๑. ค่าเบี ยเลี ยงและค่าเช่าที่พักให้ระบุอัตราวันละและจ้านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่อง
หมายเหตุ        
              ๒. ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน  กรณีเป็นการรับจาก
เงินยืม  ให้ระบุวันที่ที่ได้รับจากเงินยืม        
          ๓. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ  และจ่ายเงินยืมนั นให้แก่ผู้เดินทางแต่ละคน  เป็นผู้
ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน 
  



 

 

 
 

๑๐๘ 

แบบขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
               บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ   โทร.   

ที่    วันที่  

เร่ือง  ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 

(๑)     เรียน อธิการบดี  

ด้วยมีราชการเกี่ยวกับ (ระบุงานที่ต้องปฏิบัติให้ชัดเจน)  

 

ซ่ึงเป็นงานที่มีความจ้าเป็นต้องปฏิบัติโดยเร่งด่วนพิเศษ  ถ้าไม่ปฏิบัตินอกเวลาราชการปกติจะเกิดผลเสียหายแก่ราชการและเป็นงานในหน้าที่
ที่ข้าราชการ/ ลูกจา้ง 

ที่ปฏิบัติอยู่ในเวลาราชการตามปกติและหรือมีความสามารถเหมาะสมทีจ่ะปฏิบตัิงานนั นได้  จึงเห็นสมควรให้ 

 

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  วันที่   ถึงวันที่  ระหว่างเวลา  ถึง  น. 

 ระหว่างเวลา  ถึง  น. 

โดยมีสิทธิเบิกค่าอาหารท้าการนอกเวลาราชการได้ตามระเบียบ   
ภายในวงเงิน 

 .................................... บาท 

จากแผนงาน  งาน/โครงการ   รหัส   

หมวดรายจ่าย   ค่าตอบแทน    / เงินงบประมาณแผ่นดิน 

  เงินรายได้มหาวิทยาลัย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามเสนอ 

      

คุมยอดผูกพันล้าดับที ่  เจ้าของเร่ือง (              ) 

  
 

ต้าแหน่ง                   รองอธิการบด ี

   

(๒)   
เรียน 

อธิการบดี  ( ๓ )                            อนุมัติตามเสนอ 

ตรวจสอบแลว้  เห็นควรอนุมัติให้ปฏบิัติงานนอกเวลา     

 ราชการปกติตามวันเวลาที่เสนอ  โดยมสีิทธิเบิก
ค่าอาหารทา้การนอกเวลาได้ตามระเบยีบ 

 (  ) 

   ต้าแหน่ง   

   วันที่   

วันที่    

  
 
 
 

 
(๔)   ที ่ 

ศธ  วันที่   

 
( ๗ )   ส้าหรับคณะ/สถาบัน/ส้านกั/ศูนย์ที่ส่งเอกสารเพื่อวางฎีกาที่
กองคลัง 

แบบ ม.อบ.-กง.-๑๗ 



 

 

 
 

๑๐๙ 

เรียน อธิการบดี   ที่  ทม ศธ     วันที่  

     พร้อมนี ได้แนบบัญชีรายละเอียดการปฏิบัติงาน           เรียน  ผูอ้้านวยการกองคลัง 

 นอกเวลาราชการปกติซ่ึงได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เรียบร้อยแล้ว 

  พร้อมนี ได้แนบบัญชีรายละเอียดการปฏบิัติงานนอกเวลา
ราชการปกติมาด้วยแล้ว โดยขอเบิกจา่ยเงินค่าอาหาร 

 โดยขอเบิกค่าอาหารท้าการนอกเวลาราชการปกติ     ท้าการนอกเวลาราชการปกติ     

จ้านวน  บาท  จ้านวน 
  

บาท     เพื่อช้าระแก่ผู้มีสิทธิ
ต่อไป 

       

(  ) (  ) 

ต้าแหน่ง  รองอธิการบด ี ต้าแหน่ง        รองอธกิารบด ี

  

(๕)   
เรียน 

อธิการบดี  กองคลัง 

ตรวจบัญชีรายละเอียดการปฏบิัติงานนอกเวลา  คุมยอดเบิกจ่าย  ล้าดับที ่   

 ราชการปกติถกูต้องแล้ว  เห็นควรอนุมตัิเบิกจ่ายเงิน
ค่าอาหารนอกเวลาราชการปกติได้ตามเสนอ 

    

   วันที่   

 
     

คุมยอดเบิกจ่ายล้าดับที ่
      

 วันที่   ตรวจหลักฐานถกูต้อง 

      

( ๖ )                                 อนุมัตติามเสนอ        

    วันที่   

(  )   

ต้าแหน่ง    

วันที่    

 
  



 

 

 
 

๑๑๐ 

หลักฐานการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ประจ าเดือน .....................พ.ศ. ............. 

 

 
ล้าดับ

ที ่

 
ชื่อ-
สกุล 

 
อัตรา

ค่าตอบแทน 

วันที่ปฏิบัติงาน รวมเวลา
ปฏิบัติงาน 

 
จ้านวน

เงิน 

 
วัน 

เดือน 
ปีที่
รับ
เงิน 

 
ลายมือ

ชื่อ 
ผู้รับ
เงิน 

 
หมาย
เหตุ ๑๘ ๑๙ ๒๐  

วัน
ปกติ 

 
วันหยุด ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

            
            

            
            

            

            
            

รวม       

 
รวมเงินจ่ายทั งสิ น  

(...............................................................) 
 
ขอรับรองว่า ผู้มีรายชื่อข้างต้นปฏิบัติงานนอกเวลาจริง 
ลงชื่อ    ผู้รับรองการปฏิบัติงาน ลงชื่อ                            ผู้จ่ายเงิน 
      (............................................)           (............................................) 
ต้าแหน่ง...............................................   ต้าแหน่ง ............................................... 
 
 
 



 

 

 
 

๑๑๑ 

บัญชีลงช่ือปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
วันที่........................................................ 

กลุ่ม................................................  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 

       
       

       

       
       

       
       

       

       
 
 

ลงชื่อ                      ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 
              (.......................................................) 

ต้าแหน่ง   ............................................. 
 
 
 
 
 

 

  

   

  



 

 

 
 

๑๑๒ 

แบบรายงานการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ 
วันที่..........................................เดือน...................................พ.ศ.................................. .......... 

 
เรียน  คณบดี 
 

ตามค้าสั่งอนุมัติ............................................ลงวันที่.................................................และคณะฯ อนุมัติ
ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกตินั น  บัดนี   การปฏิบัติงานเสร็จสิ นแล้วขอรายงานผลการปฏิบัติงาน  ดังนี  
 

ราชการที่ขออนุมัติ วัน  เดือน  ปี เวลาที่ใช้ในการ ผลการปฏิบัติงาน 

  ที่ปฏิบัติงานนอก ปฏิบัติงานนอก นอกเวลาราชการ 

  เวลาราชการ เวลาที่ใช้ในการ  

    

    

    

    

    

    

       

       

       

 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ    
  (ลงชื่อ)……………………………  
     (.........................................................) 

ความเห็นของผู้ควบคุมการลงเวลาและการปฏิบัติงาน 
ขอรับรองว่า  การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติตามรายงานข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

                                และเป็นไปด้วยความเหมาะสม  
  
   (ลงชื่อ)…………………………….. 
                 ( ……………………………….) 
  ต้าแหน่ง........................................................ 



 

 

 
 

๑๑๓ 

 
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลส าเร็จและความพึงพอใจ 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม สัมมนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ค าชี้แจง   

  โปรดท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูล ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
ตอนที่  ๑     ข้อมูลทั่วไป 

เพศ       ชาย      หญิง 
อายุ       ต่้ากว่า  ๑๕  ป ี    ๑๖ – ๒๕ ปี   ๒๖ – ๓๕ ป ี

           ๓๖ – ๔๕ ปี    ๔๖ – ๕๕  ป ี   มากกว่า ๕๕ ปี 
ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา    อนุปริญญา  

  ปริญญาตรี   ปริญญาโท      อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................ 
อาชีพ    นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ  พนักงานของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ

      ธุรกิจส่วนตัว    เกษตรกร   
       อ่ืน  ๆ  (ระบุ)............................................................. 

 
ตอนที่  ๒  ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อกระบวนการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

 ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ      
ท่านสามารถติดต่อเข้ารับการอบรม / สอบถาม
ข้อมูลการอบรมได้หลายช่องทาง วิธีการ 

     

ขั นตอนการเข้ารับการอบรมไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน      

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ      

เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
และขั นตอนการให้บริการระดับใด 
 

     



 

 

 
 

๑๑๔ 

 ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านคุณภาพของการให้บริการ      

สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสม       
เอกสาร / วัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม
เหมาะสม 

     

ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการวิชาการเหมาะสม      

วิทยากรมีความรู้ ความสามารถและถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ 

     

โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
การให้บริการในระดับใด 

     

ด้านประโยชน์และความคุ้มค่าของการให้บริการ      

หัวข้อการอบรมตรงกับความต้องการ / ความ
สนใจของท่าน 

     

การร่วมโครงการท้าให้ท่านได้รับความรู้เพ่ิมมาก
ขึ น 

     

ความรู้ที่รับเป็นประโยชน์ สามารถน้าไปใช้ไนการ
ปฏิบัติงาน / ประกอบอาชีพ ของท่าน   

     

ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่ายใจการ
เข้าร่วมกิจกรรม 

     

โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่
ได้รับในระดับใด 

     

 
 
๓.  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 .............................................................................................. .................................................................. 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ................................................................................................................................. ............................... 
 

 



 

 

 
 

๑๑๕ 

รูปแบบการจัดท า 
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 ------------------------------------------------------ 

  
 เพ่ือให้การจัดท้ารายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ส้านักงานส่งเสริมการวิจัย ฯ จึงได้
ก้าหนดรายละเอียดและรูปแบบในการจัดท้ารายงาน ดังนี  
 
๑.  หน้าปก  ประกอบด้วยรายละเอียด ตามตัวอย่าง 
 
 

 
 
 
    รายงานผลการด้าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... 
 

ชื่อโครงการ  ................................................... 
 
 

โดย 
นายบริการ   วิชาการ และคณะ 

 
 
 

ส้านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

เดือน ปี ที่ส่งรายงาน 
 
 
 
 



 

 

 
 

๑๑๖ 

ส่วนที่ ๑.   บทสรุปผู้บริหาร 
 ให้ระบุรายละเอียดพอสังเขปที่สามารถสื่อภาพรวมของโครงการได้ โดยเขียนในเชิงบทความวิชาการ
เพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ความยาว ไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษเอสี่  โดยประกอบด้วยประเด็น ดังนี  

 ที่มาของโครงการ/หลักการเหตุผล  วัตถุประสงค์  

 กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมและจ้านวนคน กระบวนการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมพอสังเขป   

 ผลการด้าเนินงาน โดยรายงานผลตามตัวชี วัดในระดับผลผลิต  การบรรยายสรุปผลที่สะท้อนถึง 
ผลส้าเร็จในระดับผลลัพธ์ ประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ นกับกลุ่มเป้าหมาย/ชุมชน ในอนาคต 
ประโยชน์ร่วมกันกับชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

 ภาพกิจกรรม ไม่เกิน ๖ ภาพ 
ส่วนที่ ๒  เนื้อหาสาระของรายงาน ประกอบด้วย  

1. ค าน า 
2. สารบัญ 
๓.   รายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

3.1 รายละเอียดโครงการ   ให้แสดงข้อมูลรายละเอียดของโครงการ ตามแบบเสนอโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   

   ๓.๒  วิธีด าเนินงาน  ให้อธิบายขั นตอนในการด้าเนินงาน โดยสะท้อนให้เห็นกระบวนการ 
PDCA ในการจัดท้าแผนการด้าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย  ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ระยะเวลา 
และแผน /กิจกรรมการด้าเนินงาน 
  ๔.  ผลการด าเนินงาน  ให้เขยีนบรรยายรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการด้าเนินงานที่เกิดขึ นจริง โดย
ประกอบด้วยประเด็น ดังนี   

4.1 กิจกรรมการด้าเนินงาน  วันเวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรม  รายชื่อวิทยากรการ
ฝึกอบรม / รายชื่อผู้ควบคุม / ผู้ด้าเนินงาน 

4.2 คุณสมบัติและจ้านวนผู้ร่วมโครงการ 
4.3 เนื อหาสาระของการฝึกอบรม 
4.4 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 
4.5 การบูรณาการโครงการบริการวิชาการกับการวิจัย 
4.6 การประเมินผลการด้าเนินโครงการ  ให้รายงานการประเมินผลการด้าเนินโครงการ โดยใช้ 

แบบประเมินผลตามที่มหาวิทยาลัยก้าหนดและการประเมินผลตามที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท้าเพ่ิมเติม  ซึ่ง
ต้องมีผลการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ    

 ผลการประเมินระดับความรู้ของผู้รับบริการ 

 ผลการประเมินการน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 



 

 

 
 

๑๑๗ 

 ผลการประเมินความส้าเร็จในการบูรณาการกับการเรียนการสอน / การวิจัย   
๔.๗ การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดของโครงการ 

ชื่อตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

แผน ผล 

   

   
   

   
 
  อภิปรายเพิ่มเติมผลการด้าเนินงาน  

๔.๘ กลุ่มเป้าหมาย ได้น้าความรู้ เครื่องมือ สื่อ นวัตกรรมของโครงการไปใช้หรือพัฒนาการที่
เกิดขึ นกับกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน หลังจากท่ีร่วมโครงการแล้ว 

๔.๙ สรุปรายงานการใช้จ่ายเงิน  สรุปตามหมวดงบประมาณท่ีเสนอขอ  
๕. ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ๖. ภาคผนวก ประกอบด้วย 

๑. ชื่อและท่ีอยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้ร่วมโครงการ   
(บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel) 

๒. ภาพกิจกรรม 
๓. เนื อหาสาระ / เอกสารประกอบการอบรม 
๔. เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 
 

 
 




