สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาหนวยงานสูสถาบันการเรียนรู
(Knowledge Management)
เรื่อง คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
วันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ณ หองประชุมเวิ่งชาย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จากการที่ไดมีการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาหนวยงานสูสถาบันการเรียนรู
(Knowledge Management) เรื่อง คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ในวันพุธที่ ๒๒ กุ มภาพันธD
๒๕๖๐ ณ หองประชุมเวิ่งชาย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา นั้น มีรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม
ดังนี้

หนวยงานคณะมนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD
1. นายซูลฟกอร
มาโซ
2. นายเลิศยศ
เผื่ออํานาจ
3. นางสาวบุปผา
ไชยแสง
4. นางสาววรทา
รุ'งบานจิต
5. นางสาวไซนีย
ตําภู
6. นายมะนาวาวี
มามะ
7. นางสาวคอลีเยาะ
เจ0ะโด
8. นางสาวพอหทัย
ซุ'นสั้น
9. ผศ.ศิริลกั ษณ
คัมภิรานนท
10.นางสาวขวัญตา
ทวีสุข
11.นายรอมยี
มอหิ
12.นางสาวสุรัสวดี
นราพงศเกษม
13.นางสาววิไลวรรณ
วิไลรัตน
14.นายคเณศ
รัตนวิไล
15.นางศรีประไพ
อุดมละมุล
16.นายปราโมทย
ศรีปลัง่
17.นายมูฮําหมัดสุกรี
หะยีสะนิ
หนวยงาน คณะครุศาสตรD
1. นางจันจลี
2. นางสาวพุมพนิต
3. นางสาวสุนิสา
4. นางสาวอาทิตยา
5. นางสาวนูรีฮัน
6. นางสาวเฟรดาว
7. นางสาวสาวิตรี
8. นางสาวพิมพปวีณ
9. นางสาวดารีนา
10.ดร.เนาวรัตน
11.นางสาวอิซยาน
12.นางสาวหัสนียะห
13.นางสาวอาซียะห

ถนอมลิขิตวงศ
คงแสง
ธรรมบัญชา
วงศมณี
สะตี
สุไลมาน
มะดอมะ
สุวรรณโณ
อาบูวะ
ตรีไพบูลย
สาลี
นะดารานิง
มะดาเฮ@ง

14.นางสาวนุสรัน
15.นางสาวสุธาทิพย
16.ดร.ยามีละห
17.นางสาวเปรมฤดี
18.นางสาวกรัณฑรัตน
19.นางกรัณฑรักข
20.นางสาวบุรีซัน

เฮาะมะ
ศรีบุญทอง
โตะแม
ยอดสมุทร
เติมวิทยขจร
เติมวิทยขจร
เจ0ะมะ

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีการเกษตร
1. ผศ.ฉวีวรรณ
ธัญญศิริกลุ
2. นางสาวปDยศิริ
สุนทรนนท
3. นางฐิติรัตน
นิลวิจิตร
4. นางสาวสตารีย0ะ
มะลี
5. ดร.นิสาพร
มูหะมัด
6. นางสาวโซเฟย
อาแว
7. นางสาววารินทร
ศรีพงษพันธุกุล
8. ดร.ซันวานี
จิใจ
9. นายสมทบ
เวทโอสถ
10.นางสาวเกตวรรณ
บุญเทพ
11.นางสาวจารุณี
หนูละออง
12.นายบุคอรี
มะตูแก
13.นายอนุพล
พุฒสกุล
14.ดร.วารุณี
หะยีมะสาและ
15.ดร.มนทกานต
พิมเสน
16.นางสาวลักขณา
รักขพันธ
17.นายอิสมาแอ
ล'าเตะเกะ
18.นายอดุลยสมาน
สุขแกHว
19.ดร.ดาริกา
จาเอาะ
20.นางซูไบด0ะ
หะยีวาเงาะ
21.นางธีรกานต
วิคะบําเพิง
22.นางอธิพร
สมจิตต
23.นางสาวทิพยา
รอดภัย
24.ผศ.ประยูร
ดํารงรักษ

25.ดร.อรวรรณ
26.ดร.ฮาซัน
27.นางสาวอาอีเซาะส
28.นางสาวนุชนาถ
29.นางสาวภัทรพิชชา
30.นางสาวสาธินี
31.นายปฏิพัทธ

ทิพยมณี
ดอปอ
เบ็ญหาวัน
เต็มดี
แกHวศรีขาว
วารีศรี
ชุมเกศ

หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ
1. นางสาวซากียะห
ยาโงะ
2. นางสาวพชรนันท
ทัศนไพรี
3. นางสาวกุลรัตน
ฮามวัน
4. นางสาวไซนับ
เจ0ะอุบง
5. นางสาวนุรอีมาน
คาเรง
6. นางสาวอณีตา
อาเล็ง
7. นางสาววรรณิตา
การัมซอ
8. นางสาวอารีสา
อะแด
9. นางสาวนูรีตา
สาและ
10.นางสาวซัลมา
หูลู
11.นางสาวสุไรยา
สาและ
12.นางสาวอาซูรา
ยาแลแด
13.นางสาวธิดารัตน
ยงยศยิ่ง
14.นางสาวคอรีเยาะ
เจะแม็ง
15.นางสาวอาซียะห
เจะแว
16.นายสุทัศน
รุ'งระวิวรรณ
17.นางสาวอรวรรณ
กมล
18.นางศุภาวิณี
กิติวินิต
19.ดร.นิรันดิเ์ กียรติ
ลิ่วคุณูปการ
20.ดร.เพ็ญนภา
เกื้อเกตุ
21.นางสาวกัลยรัตน
พินิจจันทร
22.นางสาวชฎาภรณ
สวนแสน
23.นายอับดุลเราะหมาน
สาและ
24.นายสัสดี
กําแพงดี

25.นางสาวลาวัณย
26.นางสาวฎาวิณี
27.นางสาวปวีณา

ทิพยมาศ
ต'วนมูดอ
เจะอารง

หนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. นายปรีชา
พังสุบรรณ
2. นางสาวอุบล
ตันสม
3. นางนูรีดา
จะปะกียา
4. ดร.นโรดม
กิตติเดชานุภาพ
5. นายมูฮามะ
มะสง
6. นางสุขบูรียะ0 ส
กาจิ
7. นางสาวโซฟนา
ยะขุ
8. นางสาวจารุณี
การี
9. นางสาวนูสีลา
ยูมะโซ
10.นายมะรอเซะ
ลาเม็ง
11.นางสาวรัตนาภรณ
ศรีหาพล
12.นางผ'องผิว
อุไรกุล
13.นางสาวชุลี
สุวรรณเรือง
14.นางสาวสุภาพร
รัตนไชยยันต
หนวยงาน สํานักงานประกันคุณภาพ
1. นางสาวชลธิดา
เจะมะ
หนวยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต
1. นางสาวชุติมา
คําแกHว
2. นางสาวนัสรี
มะแน
3. นางสาวรอฮานา
ดาคาเฮง
4. นางสาวดารารัตน
ดํารงฤทธิ์
5. นางสาวฮานัน
หะยียะพา
6. นางสาวขวัญจิต
เยาวชิรพงศ
7. นางสาวริซมา
สาเม0าะ
8. นางสาวซูรีนา
มาแจ
9. นางสาวรัตนา
พงศสิงห

10. นางสาวพรกนิษฐ

กระจ'างยศ

หนวยงาน กองบริการการศึกษา
1. นางสาวยาหุดา
หะยีสมาแอ
2. นางสาวมัซมีร
หะยีแวนาแว
3. นางสาวเพ็ญพักตร
ชุมพล
4. นายอิมรอน
เจ0ะแว
หนวยงาน งานอาคารสถานที
1. นายดนุพล
2. นายสมชาย
3. นางยุพิณ
4. นางสาวคอดีเยาะ

ปลื้มใจ
เดเบาะ
พรหมมณี
ขาเดร

หนวยงาน พัสดุ
1. นางสาวทิชากร
2. นางปริณดา
3. นายวีรวัฒน
4. นางสาวสิรพิ ร

ทัศนเบญจกุล
คลาดแคลHว
หมันหนัน
เรืองสุข

หนวยงาน สํานักงานบัณฑิตศึกษา
1. ดร.กนกวรรณ
กาญจนธานี
2. นางสาวณัฐจิราวดี
ปานแกHว
หนวยงาน กองการเจาหนาที่
1. นางสาวอานี

สาแลแม

หนวยงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. นางสาวอังคณา
โรจนบํารุง
2. นางสาวภาวิณี
ขุนศรี
3. นางสาวสุธาทิพย
แซ'ยี่

หนวยงาน กองนโยบายและแผน
1. นางสาวทวีวรรณ
2. นางสาวสุธิดา
3. นางมาลีรัตน
4. นางสาวกวิสรา
5. นายมนตรี
6. นางสาวนูรลี
7. นางสาวศกลวรรณ

ทองนวล
คงถาวร
อิ่นทา
ชูดวง
อุดมพงศ
มูเนาะ
ดาราแม

หนวยงาน สํานักงานเลขานุการ
1. นางสาวสเกวส
เทพรักษ
หนวยงาน ศูนยDบมเพาะ
1. ดร.กูมจั ดี
2. นางสาวนุรีซา
หนวยงาน กองพัฒนานักศึกษา
1. ผศ.วาสนา
2. นายอรุณ
3. นางสาวจีราพร
4. นางสาวจีระภา
หนวยงาน ธุรการ
1. นางสาวอารีนา
2. นางสาวจีรวรรณ
3. นางสาวนริศรา

ยามิรูเด็ง
มะลี

พิทักษธรรม
หนูสอน
จินดาดวง
เทพพรหม
หะยีดอเลาะ
วรรณุชิต
ผลาสิงห

สรุปองคDความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาหนวยงานสูสถาบันการเรียนรู
(Knowledge Management) เรื่อง คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
ระหวางกองกลาง สํานักงานอธิการบดีกับสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเดินทางไปราชการชั่วคราว หมายถึงการเดินทางไปปฏิบัติราชการนอกที่ตั้งสํานักงานเปNน
ช'วงเวลาสั้นๆ มีกําหนดเวลาที่ชัดเจน แน'นอน และงานเสร็จสิ้นเมื่อครบกําหนดเวลา
ผูHมีสิทธิ หมายถึงผูHเดินทางไปราชการที่เปNนขH าราชการหรื อลูกจHางของรัฐ รวมถึ งผูHที่มิไดHเปN น
ขHาราชการหรือลูกจHางของรัฐ ซึ่งไดHรับคําสั่งจากผูHมีอํานาจใหHเดินทางไปราชการ
ขHาราชการระดั บ 9 ขึ้ นไป หมายถึ ง ผูH ดํารงตํ าแหน' ง ประเภทบริ ห ารระดั บ ตH น และระดั บ สู ง
ตําแหน'งประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหน'งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหน'ง
ประเภททั่วไป ระดับทักษะ
ขHาราชการระดับ 8 ลงมา หมายถึงผูHดํารงตําแหน'งประเภทอํานวยการระดับตHนตําแหน'งประเภท
วิชาการ ระดั บ ปฏิ บั ติการ ระดั บชํ านาญการ และระดับ ชํ านาญการพิ เ ศษ ตํ าแหน'ง ประเภททั่วไป ระดั บ
ปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส
ค'าเบี้ยเลี้ยง หมายถึง เงินที่นายจHางจ'ายใหHแก'ลูกจHางเพื่อใหHเปNนค'าอาหารประจําวัน ในกรณีที่
ออกทํางานนอกสถานที่ตั้งประจํา
ค'าเช'าที่พัก หมายถึงค'าใชHจ'ายในการเช'าหHองพักในโรงแรมหรือที่พักแรม
พาหนะส' วนตั ว หมายถึ ง รถยนตส' วนบุ คคล หรื อ รถจั กรยานยนตส' วนบุ คคลที่ไม'ใช' ของทาง
ราชการ
ค'ายานพาหนะประจําทาง หมายถึงรถไฟ รถโดยสารประจําทาง ตามกฎหมายว'าดHวยการขนส'ง
ทางบกและเรือกลเดินทางประจําตามกฎหมายว'าดHวยการเดินเรือในน'านน้ําไทย และใหHความหมายรวมถึง
ยานพาหนะอื่นใดที่ใหHบริการขนส'งแก'บุคคลทั่วไปเปNนประจําโดยมีเสHนทางอัตราค'าโดยสารและค'าระวางที่
แน'นอน
ค' า พาหนะ หมายถึ ง ค' า เช' า ยานพาหนะ ค' า เชื้ อ เพลิ ง หรื อ พลั ง งานสํ า หรั บ ยานพาหนะ
ค'าระวาง บรรทุก ค'าจHางคนหาบของและอื่นๆ ทํานองเดียวกัน
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร มี 3 ลักษณะ ดังนี้
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
2. การเดินทางไปราชการประจํา
3. การเดินทางกลับภูมิลําเนา
สิทธิที่จะไดHรับค'าใชHจ'ายในการเดินทางไปราชการ เกิดขึ้นตั้งแต'วันที่ไดHรับอนุมัติเดินทาง หรือ
ออกจากราชการ
ใหHผูHมอี ํานาจอนุมัติการเดินทาง อนุมัตริ ะยะเวลาในการเดินทางไปราชการตามความจําเปNนและ
เหมาะสมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
ผูH ที่ไดH รั บ อนุ มั ติใหH ล ากิ จ ลาพั ก ผ' อ น หรื อ มี ความจํ าเปN นตH อ งออกเดิ นทางล' วงหนH าหรื อ กลั บ
หลังจากการปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นตHองขออนุมัติระยะเวลาดังกล'าวในการเดินทางดHวย ไดHแก'
1. ปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานตามคําสั่งผูHบังคับบัญชา หรือตามหนHาที่งานปกติ

2. สอบคัดเลือก รับการคัดเลือกตามที่ไดHรับอนุมัติจากผูHบังคับบัญชา
3. ช'วยราชการ รักษาการในตําแหน'ง รักษาราชการ
4. ขHาราชการประจําต'างประเทศระหว'างอยู'ในประเทศไทย
5. เดินทางขHามแดนชั่วคราว ตามขHอตกลงระหว'างประเทศ
ผูมีสิทธิ์เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดHแก'
1. ขHาราชการ
2. ลูกจHางประจํา
3. พนักงานราชการ
4. พนักงานมหาวิทยาลัย
5. ลูกจHางชั่วคราว
6. บุคคลภายนอก
7. บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก'อน
คาใ ชจา ยในการ เดิ น ทา งไปราช การ ชั่ ว ครา ว
เ ปN น ค' าใชH จ' า ย ที่ ท างร าชก ารจ' ายใ หH แ ก'
ผูHเดิ นทางไปปฏิ บัติง านนอกทHองที่ ที่ ปฏิบั ติง านตามปกติ และเกิดค'าใชHจ' ายระหว' างการเดินทาง เพื่อมิใหH ผูH
เดินทางเดือดรHอน ค'าใชHจ'ายที่ทางราชการจ'ายใหHจะเปNนรายจ'ายที่จําเปNน ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ ไดHแก' ค'าเบี้ยเลี้ยง ค'าเช'าที่พัก ค'าพาหนะ และค'าใชHจ'ายอื่นที่จําเปNนตHองจ'าย เนื่องในการเดินทางไป
ราชการ
1. คาเบี้ยเลี้ยง เบี้ยเลี้ยงเดินทางใหHเบิกไดHในลักษณะเหมาจ'ายภายในวงเงินและเงื่อนไข ที่
กระทรวงการคลังกําหนด การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงมีวิธีดังนี้
1.1 เริ่มนับเวลาตั้งแต'เริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติจนถึงเวลา
เดินทางกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ
1.2 กรณีพักแรมใหHนับ 24 ชั่วโมง นับเปNน 1 วัน เศษที่เกิน 12 ชั่วโมงใหHนับเปNน 1 วัน
1.3 กรณีไม'พักแรมหากนับไดHเกิน 12 ชั่วโมง นับเปNน 1 วัน หากนับไดHเกิน 6 ชั่วโมง แต'ไม'
เกิน 12 ชั่วโมง นับเปNนครึ่งวัน
1.4 กรณีเดินทางล'วงหนHาเนื่องจากลากิจ/ลาพักผ'อนก'อนปฏิบัติงานใหHนับตั้งแต'เริ่มปฏิบัติ
ราชการ (08.30 น.)
1.5 กรณีเดินทางกลับหลังจากปฏิบตั ิราชการเสร็จ เนื่องจากลากิจ/ลาพักผ'อน ใหHนับถึงสิ้นสุด
เวลาปฏิบัติราชการ (16.30 น.)
1.6 กรณีเดินทางไปราชการแลHวเจ็บปSวย จําเปNนตHองพักรักษาพยาบาลเบิกค'าเบี้ยเลี้ยงไดHไม'
เกิน 10 วัน โดยจะตHองมีใบรับรองแพทยที่ทางราชการรับรอง และถHาไม'มีแพทยในทHองที่เจ็บปSวยผูเH ดินทางตHอง
ชี้แจงประกอบ

อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ (เหมาจาย)
อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ขาราชการประเภท/ระดับ
ทั่วไป
วิชาการ
อํานวยการ
ทั่วไป
วิชาการ
บริหาร

: ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
: ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
: ระดับตHน
: ทักษะพิเศษ
: เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
: ตHน สูง

240
270

2. คาเชาที่ พั ก เปN นค' าใชH จ' ายในการเช' าหH อ งพั ก ในโรงแรม หรื อ ที่ พั ก แรม โดยผูH เ ดิ นทาง
เบิ ก ค' า เช' า ที่ พั ก ในลั ก ษณะเหมาจ' า ย หรื อ ในลั ก ษณะจ' า ยจริ ง ก็ ไ ดH ภายในวงเงิ น และเงื่ อ นไข
ที่กระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้
2.1. ลักษณะจ'ายจริง (ใชHใบเสร็จรับเงิน/Folio) เบิกไดHเท'าที่จ'ายจริงไม'เกินอัตรา ดังนี้
อัตรา / บาท
ประเภท : ระดับ

หองพักคนเดียว
1,500

ทั่วไป
: ปฏิบัติงาน,ชํานาญงาน,อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ,ชํานาญการ,ชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ : ตHน
(กรณีไปอบรมฯ
1,450)
ทั่วไป
: ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ
2,200
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ตHน
วิชาการ : ทรงคุณวุฒิ
2,500
บริหาร : สูง

หองพักคู
850
(กรณีไปอบรมฯ
900)
1,200
1,400

หมายเหตุ 1. ไปประชุมอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เบิกค'าที่พักไดHเฉพาะจ'ายจริงเท'านั้น
2. ในกรณี ที่ เ จ็ บ ปS วยในระหว' างเดิ นทางไปราชการและตH อ งพั ก รั ก ษาตั วในสถานพยาบาล
ผูHเดินทางใหHงดเบิกค'าที่พัก

2.2 ลักษณะเหมาจ'าย ใหHเบิกไดHไม'เกินอัตรา ดังนี้
ขาราชการประเภท/ระดับ

อัตรา
(บาท : วัน : คน)

ทั่วไป
: ปฏิบัติงาน ชํานาญ อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
800
อํานวยการ : ตHน
ทั่วไป
: ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
1,200
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ตHน สูง
การเดินทางไปราชการทีผ่ ูHเดินทางไม'มสี ิทธิเบิกค'าเช'าทีพ่ ัก ไดHแก' กรณีพักแรมในยานพาหนะและ
กรณีพักแรมในที่ซงึ่ ทางราชการจัดที่พกั ไวHใหHแลHว
การเดิ น ทางไปเปN น หมู' ค ณะ กรณี อ ยู' ใ นสํ า นั ก งานเดี ย วกั น (หน' ว ยเบิ ก จ' า ยเดี ย วกั น )
การเลื อ กเบิ ก ค' า เช' า ที่ พั ก ตH อ งเลื อ กแบบเดี ย วกั น ทั้ ง คณะ ในคณะเดี ย วกั น จะเลื อ กเบิ ก ค' า เช' า ที่ พั ก
ทั้ง 2 แบบไม'ไดH
ในกรณี เ ปN นการเดิ น ทางไปราชการในทH อ งที่ ที่ มี ค ' า ครองชี พ สู ง หรื อ เปNน แหล'ง ท' อ งเที่ ย ว
กระทรวงการคลังอาจกําหนดใหHผHเู ดินทางไปราชการเบิกค'าเช'าที่พักในอัตราสูงไดHตามความจําเปNนหลักจ'ายจริง
ระดั บ 8 ลงมา หรื อ ตํ าแหน' ง ระเภททั่ วไป ปฏิ บั ติ ง านชํ านาญการ อาวุโ ส ประเภทวิ ช าการ ปฏิ บั ติ ก าร
ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ ประเภทอํานวยการตHน ลงมาใหHพักคู' เวHนแต'ไม'เหมาะสมหรือมีเหตุจาํ เปNน ไดHแก'
ต'างเพศ มิไดHเปNนคู'สมรส หัวหนHาคณะระดับ 8 หัวหนHาสํานักงานหรือหน'วยงาน ระดับ 7-8 ไม'ตHองพักรวมกับ
ระดับอื่น และมีสิทธิการเบิกต'างอัตรากัน
3. คาพาหนะ เปNนค'าใชHจ'ายในการเดินทางไปราชการ เช'น ค'ารถโดยสาร ค'าเช'ายานพาหนะ ค'า
เชื้อเพลิง ค'าระวางบรรทุก ค'าจHางคนหาบหามสิ่งของของผูHเดินทางกําหนดไวHในพระราชกฤษฎีกาค'าใชHจ'าย
เดินทาง พ.ศ. 2526 และที่แกHไขเพิ่มเติม มาตรา 22 และ ระเบียบกระทรวงการคลัง การเบิกค'าใชHจ'ายเดินทาง
พ.ศ. 2550 ขHอ 9 ค'าพาหนะแบ'งเปNน 3 ลักษณะ ไดHแก'
3.1 พาหนะรับจาง เช'น รถแท็กซี่ รถจักรยานยนตรับจHาง ใหHเบิกไดHตามหลักเกณฑดังนี้
3.1.1 ไม'มีพาหนะประจําทาง
3.1.2 มีพาหนะประจําทาง แต'มีเหตุผลและความจําเปNนตHองชี้แจงไวHเปNนหลักฐาน
3.1.3 ระดับ 6 ขึ้นไป
1) ไป-กลับระหว'างที่พัก หรือที่ทํางานกับสถานียานพาหนะประจําทาง/สถานที่
จัดยานพาหนะที่ตHองใชHในการเดินทาง
ถาขามเขตจังหวัด
เขตติ ดต' อ หรื อ ผ' านกทม. เที่ ย วละไม' เ กิ น 600 บาท (จั ง หวั ดนนทบุ รี
นครปฐม สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร)
เขตติดต'อจังหวัดอื่น เที่ยวละไม'เกิน 500 บาท
2) ไป-กลับระหว'างที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายในเขตจังหวัดเดียวกัน วัน
ละไม'เกิน 2 เที่ยว (ยกเวHนการสอบคัดเลือก)

3) ไปราชการในเขต กทม.
3.1.4 ระดับ 5 ลงมา กรณีมีสัมภาระเดินทาง
3.2 พาหนะประจํ า ทาง เช' น รถไฟ รถทั วร รถโดยสารประจํ าทาง เรื อ กลประจํ าทาง
เครื่องบิน และยานพาหนะอื่นใดที่ใหHบริการขนส'งแก'บุคคลทั่วไปเปNนประจํา โดยมีเสHนทางแน'นอน อัตราค'า
โดยสาร และค'าระวางที่แน'นอน
3.2.1 การเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง รถไฟ ใหHเบิกค'าพาหนะเดินทางไดHเท'าที่
จ'ายจริงโดยประหยัด
3.2.2 การเดิ น ทางโดยรถด' ว น หรื อ รถด' ว นพิ เ ศษ ชั้ น ที่ 1 นั่ ง นอนปรั บ อากาศ
(บนอ.ป.) ใหHเบิกไดHเฉพาะระดับ 6 ขึ้นไป (ชํานาญการ)
3.2.3 การเดินทางโดยสารเครื่องบิน มีหลักเกณฑดังนี้
1) ระดับ 10 ขึ้นไป นั่งชั้นหนึ่ง
ระดับ 9 ขึ้นไป นั่งชั้นธุรกิจ
ระดับ 6 ขึ้นไป นั่งชั้นประหยัด
2) ระดับ 5 ลงมา กรณีมีความจําเปNนเร'งด'วน นั่งชั้นประหยัด
3) กรณีไม'เขHาหลักเกณฑ 2.3.1 และ2.3.2 ใหHเบิกไดHเทียบเท'าภาคพื้นดิน
ยกเวน กรณีมีความจําเปNนเร'งด'วนเพื่อประโยชนแก'ทางราชการ และไดHรับอนุมัติจาก
หัวหนHาส'วนราชการใหHเบิกไดHชั้นประหยัด ถHาไม'เขHาหลักเกณฑขHางตHนใหHเบิกไดHเทียบเท'าทางพื้นดินในระยะทาง
เดียวกัน
3.3 พาหนะสวนตั ว พาหนะส' ว นตั ว เช' น รถยนตส' ว นบุ ค คล หรื อ รถจั ก รยานยนต
ส'วนบุคคล ซึ่งมิใช'ของทางราชการ ทั้งนี้ไม'ว'าจะเปNนกรรมสิทธิ์ของผูHเดินทางไปราชการหรือไม'ก็ตาม การเบิก
ค'าพาหนะส'วนตัว ตHองไดHรับอนุมัติจากผูHบังคับบัญชาก'อนเดินทางไปราชการจึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปNนค'า
พาหนะในลักษณะเหมาจ'ายใหHเปNนค'าใชHจ'ายสําหรับเปNนค'าพาหนะส'วนตัวไดH
อัตราเงินชดเชยในการใชHพาหนะส'วนตัวในการเดินทางไปราชการ
รถยนตส'วนบุคคล
กิโลเมตรละ 4 บาท
รถจักรยานยนตส'วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท
การคํานวณระยะทางตามเสHนทางของกรมทางหลวงสั้นและตรง กรณีไม'มีเสHนทางกรมทาง
หลวง ใหHผูHเดินทางเปNนผูHรับรองระยะทางในการเดินทางอัตราเงินชดเชยฯ
4. คาใชจายอื่นที่จําเปRนตองจาย เนื่องในการเดินทางไปราชการ ค'าใชHจ'ายอื่นเปNนค'าใชHจ'ายที่ผูH
เดินทางไปราชการตHองจ'ายใหHเบิกไดHโดยประหยัดและตHองเปNนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1 เปN น ค' า ใชH จ' า ยที่ จํ า เปN น ตH อ งจ' า ย หากไม' จ' า ยไม' อ าจถึ ง จุ ด หมายแต' ล ะช' ว งไดH เช' น
ค'าผ'านทางด'วนหรือค'าปะยางรถยนต
2 ตHองไม'เปNนค'าใชHจ'ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ ขHอบังคับ หรือหนังสือสั่งการกําหนด
ไวHเปNนการเฉพาะ
3 ตH อ งไม' ใช' ค' าใชH จ' า ยที่ เ กี่ ย วขH อ งกั บ เนื้ อ งานที่ ไ ปปฏิ บั ติ ร าชการ (เปN น ค' า ใชH จ' ายในการ
บริห ารงานของส'วนราชการ) เช'น ค' าถ' ายเอกสาร ค' าธรรมเนียมหนัง สือ เดิ นทาง กรณี ขอหนั งสื อเดินทาง

อิเล็กทรอนิกสสําหรับราชการ ถือเปNนค'าใชHจ'ายอื่นๆ ที่จําเปNนตHองจ'ายในการเดินทางไปราชการ ผูHที่ไดHรับคําสั่ง
เดิ นทางไปราชการต' างประเทศ จึง มีสิ ทธิ เบิ ก ค'าใชH จ'ายดั งกล' าวไดH ตามพระราชกฤษฎีก าค' าใชH จ'ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกHไขเพิ่มเติมมาตรา 48
ป\ญหาที่พบบ'อยๆ จากการตรวจสอบใบสําคัญค'าใชHจ'ายในการเดินทางไปราชการ
ขั้นตอนดําเนินงาน
การตรวจสอบค'าใชHจ'ายในการ
เดินทางไปราชการ

ขั้นตอนดําเนินงาน

ปSญหา/อุปสรรค
นับเวลาในการคํานวณเบี้ยเลี้ยง
ไม'ถูกตHอง

ปSญหา/อุปสรรค
หลักฐานการจ'ายเงินไม'ครบถHวน
เนื่องจากผูเH ดินทางไม'ทราบว'า
ตHองใชHเอกสารใดประกอบการ
เบิกค'าใชHจ'าย

ใบเสร็จรับเงินมีรายการไม'
ครบถHวนตามระเบียบ เช'น ไม'มี
ลายมือชื่อผูHรบั เงิน/ไม'มีจํานวน
เงินทีเ่ ปNนตัวอักษร
กรณีการเดินทางไปราชการเปNน
หมู'คณะ แต'เดินทางไป-กลับไม'

แนวทางแกไข
- เจHาหนHาทีผ่ ูHปฏิบัตงิ านดHาน
การเงินคณะ ควรใหHคําแนะนํา
สิทธิในการเบิกค'าใชHจ'ายในการ
เดินทางไปราชการแก'
บุคคลากร/เจHาหนHาที่ใน
หน'วยงาน โดยมีการจัดประชุม
พรHอมสอบถามป\ญหาต'างๆ
- มีการจัดทําคู'มือการเบิกจ'าย
ค'าใชHจ'ายในการเดินทางไป
ราชการ เพื่อความถูกตHอง
รวดเร็ว และสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
แนวทางแกไข
- เจHาหนHาทีผ่ ูHปฏิบัตงิ านดHาน
การเงินคณะควรแจHงใหHผูH
เดินทางทราบเกี่ยวกับหลักฐาน
ที่ใชHประกอบการเบิกค'าใชHจ'าย
เมื่อผูHเดินทางไดHรับอนุมัติใหH
เดินทางไปราชการแลHว
- มีการจัดทําคู'มือการเบิกจ'าย
ค'าใชHจ'ายในการเดินทางไป
ราชการ เพื่อความถูกตHอง
รวดเร็วและสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
- ควรใหHเจHาหนHาทีผ่ ูHปฏิบัติงาน
ดHานการเงินจัดทําคู'มอื การ
เบิกจ'ายค'าใชHจ'ายในการเดินทาง
ไปราชการและใหHบุคลากรใน
คณะทุกคนถือปฏิบัติ
- ผูHเดินทางไปราชการจะตHอง
รับรองการเดินทางในใบเบิก

พรHอมกัน เมื่อผูHเดินทางกลับมา
จากปฏิบัตริ าชการ เขียนรายงาน
การเดินทางไม'ไดHหมายเหตุใหH
ผูHตรวจสอบอย'างชัดเจนเพือ่
คํานวณค'าใชHจ'าย
การเบิกค'าใชHจ'ายในการเดินทาง
ไปราชการที่แยกเบิกคนละ
งบประมาณกัน ไม'มีการรับรอง
สําเนาถูกตHองว'าฉบับจริงเบิกจาก
งบประมาณส'วนใดและฉบับ
สําเนาเบิกจากงบประมาณส'วนใด
ขั้นตอนดําเนินงาน

ปSญหา/อุปสรรค
การเบิกค'าเช'าที่พกั เกินสิทธิของ
ตนเอง

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
หรือขHอบังคับต'างๆ จึงก'อใหHเกิด
ความผิดพลาดในการเบิกจ'าย
ค'าใชHจ'ายในการเดินทางไป
ราชการ

ค'าใชHจ'ายเดินทางไปราชการ ใน
ช'องหมายเหตุ

- การใชHเอกสารหลักฐานการ
เบิกจ'ายเพือ่ แยกเบิกค'าใชHจ'ายใน
การเดินทางไปราชการ ควร
รับรองสําเนาถูกตHองใหHชัดเจนว'า
ฉบับจริงเบิกจากงบประมาณ
ส'วนใดและฉบับสําเนาเบิกจาก
งบประมาณส'วนใด
แนวทางแกไข
- เจHาหนHาทีผ่ ูHปฏิบัตงิ านดHาน
การเงินคณะ ควรใหHคําแนะนํา
สิทธิในการเบิกค'าใชHจ'ายในการ
เบิกค'าใชHจ'ายในการเดินทางไป
ราชการแก'บุคลากร/เจHาหนHาที่
ในหน'วยงาน โดยมีการจัด
ประชุมพรHอมสอบถามป\ญหา
ต'างๆ ที่เกิดขึ้น
- หากมีขHอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
บ'อยๆ ควรจัดทําเว็บไซตใหH
บุคลากรทราบ เพื่อจะไดHคHนหา
และปรับปรุงแกHไขใหHถูกตHอง
- ควรมีการจัดทําคู'มือการ
เบิกจ'ายค'าใชHจ'ายในการเดินทาง
ไปราชการ
- ผูHปฏิบัติงานดHานการเงินควร
ปรับปรุงการจัดทําเว็บไซตใหH
เปNนป\จจุบัน เพื่อบุคลากรไดH
คHนหาและปรับปรุงแกHไขใหH
ถูกตHอง จะไดHไม'ก'อใหHเกิดความ
ผิดพลาดและ ล'าชHาในการ
ปฏิบัติงาน
- ควรจัดใหHมีการอบรม
ผูHปฏิบัตงิ านดHานการเงินและ
บุคลากรทีส่ นใจ อย'างต'อเนื่อง

ขั้นตอนดําเนินงาน

ปSญหา/อุปสรรค
ใบเสร็จรับเงิน กากบัตรโดยสาร
เครื่องบิน หรือใบรับเงิน
(Itinerary Receipt) สูญหาย
ระหว'างการเดินทางไปราชการ

ขั้นตอนดําเนินงาน

ปSญหา/อุปสรรค

เพื่อใหHเกิดความชํานาญ และ
สามารถแกHไขป\ญหาในการ
ปฏิบัติงานไดH
แนวทางแกไข
- หากเอกสารสูญหายระหว'าง
การเดินทางไปราชการ ควร
ประสานกับบริษัทสายการบิน
หรือบริษัทตัวแทนจําหน'าย เพือ่
ขอสําเนาหรือภาพถ'ายเอกสาร
ดังกล'าว รับรองสําเนาถูกตHอง
พรHอมคํารับรอง จากผูเH ดินทาง
ไปราชการว'า “ยังไม'เคยนําฉบับ
จริงมาเบิกเงินจากทางราชการ
แมHหากคHนพบในภายหลังก็จะไม'
นํามาเบิกเงินจากทางราชการ
อีก” เปNนหลักฐานประกอบการ
เบิกจ'ายเงินหรือในกรณีที่ไม'
สามารถขอสําเนาหรือภาพถ'าย
ใบเสร็จรับเงิน บัตรโดยสาร
เครื่องบินหรือใบรับเงิน
(ltinerary Receipt) ไดHใหHผูH
เดินทางทําหนังสือรับรองการ
จ'ายเงิน โดยชี้แจงสาเหตุที่
ใบเสร็จรับเงิน กากบัตรโดยสาร
เครื่องบิน หรือใบรับเงินนั้นสูญ
หาย และไม'อาจขอสําเนาหรือ
ภาพถ'ายเอกสารนั้นไดHพรHอมทั้ง
ใหHผูHเดินทางทําคํารับรองว'า “ยัง
ไม'เคยนําฉบับจริงมาเบิกเงินจาก
ทางราชการ แมHหากคHนพบใน
ภายหลังก็จะไม'นํามาเบิกเงิน
จากทางราชการอีก เสนอต'อ
อธิการบดี เพือ่ พิจารณาอนุมัติ
และเมือ่ ไดHรับการอนุมัติจาก
อธิการบดีแลHวสามารถใชH
เอกสารดังกล'าวเปNนหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ'ายเงินไดH
แนวทางแกไข

บุคลากรยังขาดความรูH/ความ
เขHาใจ/ความชํานาญ/ความ
เชี่ยวชาญ ในกฎหมาย ระเบียบ
ขHอบังคับหรือแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวขHองกับการเบิกจ'าย
ค'าใชHจ'ายในการเดินทางไป
ราชการ

- ควรจัดใหHมกี ารฝjกอบรมใหHกบั
ผูHปฏิบัตงิ านดHานการเงินและผูทH ี่
สนใจอย'างต'อเนื่องเพือ่ ใหHเกิด
ความชํานาญ และสามารถ
แกHไขป\ญหาในการปฏิบัตงิ านไดH

จากประเด็นป\ญหาดังกล'าว จึงสรุปแนวทางการแกHไขป\ญหาของการตรวจสอบค'าใชHจ'ายในการ
เดินทางไปราชการดังนี้
1. ควรมีการรวบรวมป\ญหาและอุปสรรคของทุกส'วนราชการ และนํามาลงเว็บ เช'น บอรด หรือ
ถาม – ตอบ เพื่อเปNนการแลกเปลี่ยนประสบการณร'วมกันระหว'างผูHปฏิบัติงาน ทําใหHสามารถทราบถึงป\ญหา
ของแต'ละส'วนราชการ เพื่อนํามาประยุกตใชHกับส'วนราชการของตนเอง
2. ควรจัดใหHมีการอบรมผูHปฏิบั ติงานดHานการเงินอย'างต'อเนื่อ งเพื่อใหHเกิดความชํานาญ และ
สามารถแกHไขป\ญหาในการปฏิบัติงานไดH
3. ควรมี ก ารจั ดทํ าคู' มื อ การเบิก จ' ายค' าใชH จ' ายในการเดิ นทางไปราชการ เพื่ อ ความถู ก ตH อ ง
รวดเร็วและสะดวกในการปฏิบัติงาน

