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ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2561    
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วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 
 



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งท่ี 1/๒๕62 
ระหว่างวันที ่11 - 12   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 

ณ  วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
**************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายคมสัน   คูสินทรัพย์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๒. นายโยธิน   บุญเฉลย รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๓. นายสุรินทร์   มหาวรรณ์ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๔. นายสุบัณกร   กวีวัฒน์  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
๕. นายอิศรา   จันทิมางกูร ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส านักวิชาการ 
๖. นายทรงศักดิ์   ปัญญา  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ศูนย์วิจัยฯ  
๗. นางสาวเอมอร  ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ทักษะการเรียนรู้ ICT 
๘. นางเกษร   จามาลี  หัวหน้างานฝึกอบรม 
๙. นายประพันธ์  รักเรียน  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปาย   
๑๐. นายวีระพรรณ  เล่าเรียนดี หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ปางมะผ้า 
๑๑. นายดุสิต   เงินใส  หัวหน้าหน่วยจัดฯ อ.ขุนยวม  
๑๒. นางสาวบุษกร  สืบตระกูล หัวหน้าศูนย์ไทใหญ่ศึกษา 
๑๓. นางสาวเอกภาวี  ขัติครุฑ  หัวหน้าศูนย์ภาษาและการเรียนรู้เพื่อชีวิตและสังคม 
๑๔. นางสาวสิริกร  สมควร  ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์มีชีวิต 
๑๕. นายธนันชัย   มุ่งจิต  นักวิชาการศึกษา 
๑๖. นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ หัวหน้างานบุคลากร 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ลา/ไปราชการ)    

1. นางจินตนา   เรียงไรสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย ์CBT ชาติพันธุ์แม่ฮ่องสอน 
2. ว่าที่ ร.ต.มนตรี  วงษ์รีย์  หัวหน้าศูนย์ชาติพันธ์ศึกษา 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.นันทพร   โพธาบุตร นักวิชาการพัสดุ 
๒. น.ส.ดวงสมร   อินตากาศ นักวิชาการวัดและประเมินผล 
๓. นางพิมพกานต์  เชาวลิต  นักวิชาการศึกษา 
๔. นายวิทิต   พิชญสถิต นักวิชาการศึกษา  
๕. น.ส.สมนวรรณ  ธรรมดีกุล เจ้าหน้าที่งานวัดผล 
๖. น.ส.มณีนาค   ศิริบุญ  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
๗. นายปรีชา   ศรีบุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 



๘. น.ส.มะลิวัลย ์  ปันทะวัง นักวิชาการศึกษา 
๙. น.ส.ณัฏฐ์ฌนันท ์  ศิริน้อย  นักวิชาการศึกษา 
๑๐. น.ส.ชนาพร   จิตตวิทยาพันธ์ นักวิชาการศึกษา 
๑๑. นางธนพร   เนตรนภากร นักวิชาการศึกษา 
๑๒. นางปณัยภัคร์  อุทุมพร  นักวิชาการศึกษา 
๑๓. น.ส.นงเยาว ์   สุรินแก้ว  นักวิชาการศึกษา 
๑๔. น.ส.อภิรด ี   มั่นคง  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๕. น.ส.วิราวรรณ  ชัยศรี  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๖. นายพิสิทธิ์ศักดิ์  จุลบุตร  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๗. น.ส.วีณา   เหลาธนู  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 
๑๘. น.ส.ธนิดา   วงษ์รีย์  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.3๐  น.   โดย นายคมสัน  คูสินทรัพย์  เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
วาระท่ี ๑.๑   

1. การเปิดสอบพนักงานประจ าสถาบันวิทยาลัยชุมชนและจะด าเนินการเปิดสอบในช่วงเดือน
ธันวาคม 2561 

2. การเปิดสอบข้าราชการ 66 อัตรา 20 วิทยาลัย และจะด าเนินการเปิดสอบในช่วงเดือน
มกราคม 2562  

3. ให้กลุ่มงานหลักสูตรระยะสั้น วิเคราะห์อาชีพที่เกิดขึ้นใหม่  ยกระดับหลักสูตร ถ้าเป็น
เป้าหมายเดิมให้เน้นเรื่องนวัตกรรม งานวิจัย เทคโนโลยีและการต่อยอดและให้มาปรับใช้กับแผนใน
ปีงบประมาณ 2562  

4. ให้กลุ่มงานอนุปริญญา ปรับแผนการประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การน า
เทคโนโลยีมาปรับใช้ 

5. ให้กลุ่มงาน ไทใหญ่ CBT ลุ่มน้ า ชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์มีชีวิต จัดท าแผนบูรณาการร่วมกัน 
และสามารถเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ประชาชนสามารถเข้าศึกษาหาความรู้ได้  

ระเบียบวาระท่ี ๒   รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ 1/๒๕62 

สรุปเรื่อง 
ตามท่ี รับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 

1/๒๕62  เมื่อวันที่ 11 – 12 ตุลาคม ๒๕61  ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขาฯ ได้ด าเนินการสรุปรายงานการประชุม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 18 หน้า รายละเอียดปรากฏดังเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข ๒ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
มติที่ประชุม  



ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน ครั้งที ่1/2562 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 

วาระท่ี 6.1  
สรุปเรื่อง งานแผนและงานงบประมาณ 

1. แจ้งงบที่ได้รับจัดสรรให้ แต่ละศูนย์ กลุ่มงาน หน่วยจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับแผนตามงบที่ได้
จัดสรร  

2. กรณีไปราชการการของหน่วยจัดการศึกษา อนุญาตให้เบิกการขออนุญาตไปราชการ ในส่วนของ
หน่วยจัดการศึกษาปางมะผ้าและแม่สะเรียง เนื่องจากหน่วยจัดการศึกษาอ าเภออ่ืนมีบ้านพักในอ าเภอนั้นๆ 
แล้ว 

3. ในกรณีไปราชการอ่ืนๆ ให้เรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 
3.1  หน่วยงานต้นสังกัด 
3.2  หน่วยงานที่ท า MOU ร่วมกัน 
3.3  ตามความจ าเป็นของงานนั้นๆ 

 4. ให้ใช้มาตรการการประหยัด เช่น ค่าไฟฟ้า ควรมีการก าหนดเวลา ปิด – เปิด 
วาระท่ี 6.2  

สรุปเรื่อง ส านักวิชาการ 
1. เสนอของบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ฯ ประมาณ 80,000 บาท ผอ. ให้เสนอต่องานแผน 

เพ่ือจัดสรรงบประมาณจากงบด าเนินงานให้  
2. เสนอขอปริ้นเตอร์สี ผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนให้เสนอแผนการขอซื้อไปใช้เงินรายได้

สถานศึกษา (ให้น าเสนอขอใหม่)  
3. ขอใช้เงินรายได้สถานศึกษา ในส่วนของงานกิจการนักศึกษา  
4. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

จากการประเมินตนเอง (คิดเป็นร้อยละ 53.54 อยู่ในระดับ 2.68)  
5. งานประกันคุณภาพการศึกษาที่จะประเมิน วันที่ 1 – 3 พ.ย. 2561 นี้ อปก.ที่ 7 ตบช.ที่ 7.2 

การพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม แห่งการเรียนรู้ เสนอขอน าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนา
จากฐานชุมชนภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา โดยให้ประสานกับ น.ส.เอกภาวี ในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล
และลงพ้ืนที่) 

๖. ชี้แจงเรื่องด าเนินการตามแผนงานในระบบโครงการตามพันธกิจฯ เพราะมีผลต่อการจัดสรร
งบประมาณจาก สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

วาระที่  ๖.3  ชี้แจงเกณฑ์การใช้จ่ายการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีภารกิจที่ให้บริการด้านการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคม เพ่ือให้การสนับสนุนการให้บริการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและรวดเร็ว 
ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท าคู่มือว่าด้วยระเบียบค่าใช้จ่ายไปราการและ
โครงการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 



 ๒.  การด าเนินการ 
  ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดท าคู่มือว่าด้วยระเบียบค่าใช้จ่ายไป
ราการและโครงการฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560, (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548 และมาตรการประหยัด
และมาตรการการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของกระทรวงการคลัง ปี 2552 และปี 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ดังเอกสารแนบ) 
  
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

๑. ค่าใช้จ่ายในการประชุมให้พิจารณาสถานที่ราชการเป็นอันดับแรก โดยมีค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกล่องไม่เกิน ๘๐ บาท/คน/มื้อ และ ค่าใช้จ่ายค่าอาหารแบบบุฟเฟ่ ไม่เกิน ๑๒๐ บาท/คน/มื้อ และ
ค่าอาหารว่าง ไม่เกิน ๓๕ บาท/คน/มื้อ โดยระบุในโครงการทุกครั้งเพื่อพิจารณา 

๒. ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม ในสถานที่เอกชน ให้เสนอเหตุผลความจ าเป็นในการใช้
สถานที่เอกชนนั้นๆ พร้อมทั้งขออนุมัติค่าอาหารและค่าอาหารว่าง ตามเกณฑ์ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

๓. การเดินทางโดยเครื่องบิน บุคลการระดับช านาญการ/ช านาญการขึ้นไปยกเว้นกรณีมี
ความจ าเป็น เร่งด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการและได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการและให้เบิกได้ในชั้น
ประหยัด 

๔. รถไฟ ชั้น 1 ปรับอากาศ บุคลากรระดับ ช านาญการ/ ช านาญงาน ขึ้นไป 
๕. ค่าโดยสาร รถโดยสารประจ าทาง ป.2 ป.1 และ VIP 24 ที่นั่ง และรถไฟ ชั้น 2 ชั้น 3 

และด่วนพิเศษ บุคลากรทุกระดับสามารถเบิกได้ตามท่ีจ่ายจริง/ประหยัด  
๖. กรณีข้อซักถาม ค่าโดยสารรถประจ าทาง แม่ฮ่องสอน-กรุงเทพมหานคร VIP 24 ที่นั่ง 

ราคา 1,050 บาท บุคลากรสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิ และใช้หลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือ ใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) ประกอบการเบิกจ่าย 

มติที่ประชุม     
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ และให้บุคลากรสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิและโดยประหยัด  
วาระท่ี  6.4  เรื่อง การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่  

          2/๒๕62 
สรุปเรื่อง  
 ๑.  ความเป็นมา 
  ด้วยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนมีการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน มีการจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน โดยทุกเดือนจะมีการก าหนดวันให้คณะกรรมการพิจารณา
เห็นชอบ 
 ๒.  การด าเนินการ 

 ในการนี้ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนก าหนดจัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/๒๕62  ในพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา ๐๙.00 น. ณ 
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นต้นไป                                                   
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 



  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาก าหนดวันประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัย
ชุมชนแม่ฮ่องสอนครั้งท่ี 2/๒๕62 ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2561 
มติที่ประชุม     

ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบให้จัดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
ครั้งที่ 2/2562 ในพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๙.00 น. 

 
 

 
 
ปิดการประชุม เวลา 14.00 น. 

 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกการประชุม 
                                      (นางสาวสุธิตา  วงษ์สุวรรณ)  

                               หัวหน้างานบุคลากร                   
  

 
 

    ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการ
ประชุม 

                                 (นายสุบัณกร  กวีวัฒน์) 
                                  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยชุมชนแม่อ่องสอน  

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการเบิกจ่าย 

การไปราชการและฝึกอบรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 
 
 
 



ค าน า 
 

ด้วยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร มีหน้ำที่หลักในกำรบริหำรงำนด้ำนกำรเงินภำยในวิทยำลัยชุมชนและ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของวิทยำลัยชุมชน โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

๑) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำร กำรเงิน และกำรบัญชี 
๒) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
กำรด ำเนินงำนในให้สอดคล้องกับนโยบำยของสถำบันวิทยำลัยชุมชน บริกำรให้ควำมเชื่อมั่นและให้

ค ำปรึกษำอย่ำงเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรให้ดีขึ้น 
โดยค ำนึงถึงควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรบริหำร ควำมเสี่ยงควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยใน กำรก ำกับอย่ำงเป็นระบบของส่วนรำชกำร โดยส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำ ยกระดับคุณภำพกำรให้บริกำรที่ทันต่อเวลำและกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
ควำมช ำนำญ เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนและระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรจึงได้มีกำรจัดกำรควำมรู้ (Know ledge Management) โดยมีกำรทบทวนแนวทำงกำร
เบิกจ่ำยเงิน ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรและกำรฝึกอบรม ซึ่งเป็นกำรรวบรวมระเบียบฯ ให้ผู้ปฏิบัติงำน
ได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำงำน ง่ำยต่อกำรศึกษำค้นคว้ำและประหยัดเวลำ เผยแพร่ให้กับหน่วยงำนในสังกัด
วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติงำนกำรเบิกจ่ำยได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และลดควำมเสี่ยง ในกำรปฏิบัติงำน
ผิดพลำดต่อระเบียบฯ หนังสือ ค ำสั่งต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

 
 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร                

วิทยำลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
    12  ตุลำคม  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
  
 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรภำยในประเทศ        1 
วิธีกำรจัดท ำเอกสำรกำรขอเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร       1 
กำรเบิกค่ำพำหนะประจ ำทำงเบิกได้ตำมจริงแต่ไม่เกินสิทธิ์       4 
อัตรำกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำใช้จ่ำยไปรำชกำรและฝึกอบรม (เบี้ยเลี้ยง/ ที่พัก)      5 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม/ ประชุมรำชกำร (อำหำร/ ค่ำตอบแทนวิทยำกร)     6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 
เบิกจ่ำยตำมพระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมได้แก่ 
พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2527, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528, 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529, (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534, (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541, (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548, 
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553, ระเบียบกระทรวงคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำรพ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554, หลักฐำนกำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำรนำเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ.2551, พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 และ 
หนังสือกระทรวงกำรคลังอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายมีอะไรบ้าง ? 

1. หนังสือขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรและเอกสำรเรื่องเดิม 
2. ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรแบบ  
3. ใบส ำคัญรับเงินหรือใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองแทนใบเสร็จ 
4. กรณียืมเงินรำชกำรได้แก่หนังสือขออนุมัติยืมเงินรำชกำรพร้อมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยและสัญญำกำร

ยืมเงินจำนวน 2 ฉบับ 
วิธีการจัดทาเอกสาร 
การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
1. จัดท าหนังสือขออนุมัติเบิกเงิน (ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร) 

- กรณีส ำรองจ่ำยค่ำใช้จ่ำยไปก่อน ให้อ้ำงถึงหนังสือขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร เลขที่... ลงวันที่... ได้
เดินทำงไปรำชกำรเพ่ืออะไร ที่ใด ไปเมื่อวันที่ ถึง วันที่ใด เมื่อกำรเดินทำงส ำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว จึง
ด ำเนินกำรขอเบิกเงินเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้นเท่ำไร จำกเงินงบประมำณ แหล่งใด 

- กรณียืมเงินรำชกำร อ้ำงถึงหนังสือขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำร และหนังสือขอยืมเงิน รำชกำรเลขที่.... 
ลงวันที่.... และสัญญำยืมเงินเลขที่.... โดยใครเป็นผู้ยืมเงิน ได้ยืมเงินเป็นจ ำนวนเท่ำไร เดินทำงไป
รำชกำรใด เพ่ืออะไร ที่ใด ไปเมื่อวันที่ ถึง วันที่ใด เมื่อกำรเดินทำงส ำเร็จเสร็จสิ้นแล้วจึงด ำเนินกำรส่ง
ใช้เงินยืม พร้อมส่งหลักฐำนใบส ำคัญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นเท่ำไร จำกเงินงบประมำณแหล่งใด มีเงินสด
คงเหลือท้ังสิ้นเป็นจ ำนวนเงินเท่ำไร  

2. เอกสารประกอบการขอเบิกเงิน 
1. หนังสือขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรพร้อมประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยเดินทำงฯ 
2. หนังสือขออนุมัติยืมเงินรำชกำรพร้อมสัญญำยืมเงินจำนวน 2 ฉบับ (กรณียืมเงิน) 
3. ใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   
4. หลักฐำนกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรเช่น 
- ใบเสร็จรับเงินค่ำเช่ำที่พัก (กรณีเบิกแบบจ่ำยจริง) 
- ใบเสร็จรับเงินค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบินหรือใบรับเงินที่แสดงรำยละเอียดกำร รำยละเอียด ดังนี้ 

1. กรณีท่ีส่วนรำชกำรมีหนังสือให้บริษัทสำยกำรบิน หรือบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยออกบัตรโดยสำรให้
ก่อน   เมื่อส่วนรำชกำรได้รับแจ้งให้ช ำระหนี้จำกบริษัทสำยกำรบิน หรือบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำย       
ให้ใช้ใบแจ้งหนี้ของบริษัทเป็นหลักฐำนในกำรเบิกเงิน โดยไม่ต้องรอใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำร
เดินทำงไปรำชกำร   หรือกำกบัตรโดยสำรเครื่องบินจำกผู้เดินทำง 



2. กรณีท่ีจ่ำยเป็นเงินสดและขอเบิกเงินจำกทำงรำชกำรภำยหลังให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและกำกบัตร
โดยสำรเครื่องบินเป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 

3. กรณีซ้ือบัตรโดยสำรเครื่องบินระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรำยละเอียด
กำรเดินทำง (Itinerary Receipt) ซึ่งระบุชื่อสำยกำรบิน  วันที่ออก   ชื่อ / สกุลของ ผู้เดินทำง    
ต้นทำง - ปลำยทำง เลขที่เที่ยวบิน วันเวลำที่เดินทำง จ ำนวนเงิน อ่ืน ๆ เป็นหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 
กรณีที่หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 

กรณีที่ใบเสร็จรับเงิน กำกบัตรโดยสำรเครื่องบิน หรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ที่
ข้ำรำชกำร    หรือลูกจ้ำงของทำงรำชกำร หรือบุคคลภำยนอก ที่ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรและได้รับสิทธิ
เบิกค่ำโดยสำรเครื่องบิน ตำมระเบียบของทำงรำชกำรสูญหำย หรือไม่สำมำรถน ำมำเป็นหลักฐำน
ประกอบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกทำงรำชกำรได้ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ประสำนงำนกับบริษัทสำยกำรบิน หรือบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำย (กรณซีื้อผ่ำนบริษัทตัวแทน
จ ำหน่ำย) ที่ให้บริกำรออกบัตรโดยสำรเครื่องบิน เพ่ือขอส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบเสร็จรับเงิน บัตรโดยสำร
เครื่องบิน หรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องและใช้เอกสำรดังกล่ำวพร้อมค ำ
รับรองจำกผู้เดินทำงไปรำชกำรว่ำ  ยังไม่เคยน ำฉบับจริงมำเบิกเงินจำกทำงรำชกำรแม้หำกค้นพบใบ
ภำยหลังก็จะไม่น ำมำเบิกเงินกับทำงรำชกำรอีกเป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน 

2. กรณีที่ไม่สำมำรถขอส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบเสร็จรับเงินบัตรโดยสำรเครื่องบินหรือใบรับ
เงิน (Itinerary Receipt) ตำมข้อ 1 ให้ผู้เดินทำงท ำหนังสือรับรองกำรจ่ำยเงินโดยชี้แจงสำเหตุที่
ใบเสร็จรับเงิน   กำกบัตรโดยสำรเครื่องบินหรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) นั้นสูญหำยและไม่อำจขอ
ส ำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรนั้นได้พร้อมทั้งให้ผู้เดินทำงท ำค ำรับรองว่ำ ยังไม่เคยน ำใบเสร็จรับเงิน กำก
บัตรโดยสำรเครื่องบิน หรือใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ฉบับจริงมำเบิกเงินจำกทำงรำชกำร แม้ถ้ำหำก
ค้นพบภำยหลังก็จะไม่น ำมำเบิกจ่ำยอีก เสนอต่อผู้บังคับบัญชำชั้นอธิบดีหรือต ำแหน่งเทียบเท่ำขึ้นไป
ส ำหรับรำชกำรส่วนกลำง หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดส ำหรับส่วนรำชกำรในภูมิภำคแล้วแต่กรณีเพ่ือพิจำรณำ
อนุมัติและเมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้วก็ให้ใช้เอกสำรดังกล่ำวเป็นหลักฐำนประกอบกำรเบิก
จ่ำยเงินได ้
o ใบเสร็จรับเงินค่ำจ้ำงเหมำรถยนต์ หรือใบส ำคัญรับเงิน (กรณีมีกำรจ้ำงเหมำรถยนต์) จะต้องดำ

เนินกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
o ใบเสร็จค่ำน้ำมันเชื้อเพลิง (สำหรับรถยนต์จ้ำงเหมำ จะต้องดำเนินกำรจัดซื้อตำมระเบียบสำนัก

นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 
o ใบผ่ำนค่ำทำงด่วน (กรณีใช้รถรำชกำรเดินทำง) 
o ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ตำมแบบที่กระทรวงกำรคลังกำหนด ) ในกรณีที่มีกำรจ่ำยเงิน และ

ไม่อำจเรียกใบเสร็จรับเงินจำกผู้รับเงินได้เช่นค่ำพำหนะ เป็นต้น 
ค่าพาหนะ 

o ค่าพาหนะ รวมถึงค่ำเช่ำยำนพำหนะ ค่ำเชื้อเพลิง หรือพลังงำนสำหรับยำนพำหนะ ค่ำระวำง
บรรทุก ค่ำจ้ำงคนหำบหำม และอ่ืนๆทำนองเดียวกัน 

o นิยาม ยำนพำหนะประจำทำงได้แก่ รถไฟ รถโดยสำร เรือ รถประจ ำทำง และยำนพำหนะ อ่ืน
เป็นบริกำรบุคคลทั่วไปมีเส้นทำงแน่นอน อัตรำค่ำโดยสำร และค่ำระวำงแน่นอน กำรเดินทำงโดย
รถโดยสำรประจำทำง รถไฟ ให้เบิกค่ำพำหนะเดินทำงได้เท่ำที่จ่ำยจริงโดยประหยัด 



o กำรเบิกค่ำพำหนะประจ ำทำงรถไฟ สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมกระทรวงกำรคลังก ำหนด คือ 
มีสิทธิเบิกค่ำ พำหนะประจ ำทำงรถไฟโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษชั้นที่ 1 นั่งนอนปรับ
อำกำศ (ยกเว้นต ำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำน , ประเภทวิชำกำร-ระดับ
ปฏิบัติกำร) ใช้ใบเสร็จและกำกตั๋ว เป็นหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย 

o กำรเบิกค่ำพำหำนะรถโดยสำรประจ ำทำง สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมกระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด คือ เบิกตำมที่จ่ำยจริงโดยประหยัด โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบแทน
ใบเสร็จรับเงิน เป็นหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย 

o กำรเบิกค่ำพำหนะส่วนตัวในกำรเดินทำงไปรำชกำร ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ
พร้อมทั้งให้เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้พำหนะส่วนบุคคล เช่น ในพ้ืนที่ไม่มีรถโดยสำรประจ ำ
ทำง หรือ มีรถโดยสำรประจ ำทำงแต่เวลำไม่ทันกำรกับกำรไปปฏิบัติรำชกำรนั้นๆ/ มีสัมภำระ 
เอกสำร อุปกรณ์ ฯ/ เพ่ือควำมเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร เป็นต้น ทั้งนี้ ให้
พิจำรณำกำรใช้ยำนพำหนะของส่ วนรำชกำรก่อน โดย เบิกจ่ ำยได้ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลัง คือ อัตรำชดเชย รถยนต์ กม.ละ 4 บำท / รถจักรยำนยนต์ กม.ละ 2 บำท 

o ค่ำพำหนะรับจ้ำง (TAXI) 
1. ไม่มีพำหนะประจ ำทำง 
2. มีพำหนะประจ ำทำง แต่ต้องกำรควำมรวดเร็วเพ่ือประโยชน์แก่รำชกำร โดยผู้เดินทำงไป

รำชกำรต้องชี้แจงเหตุผลและควำมจำเป็นไว้ในหลักฐำนขอเบิกค่ำพำหนะนั้น 
3. กำรเบิกค่ำพำหนะรับจ้ำงข้ำมเขตจังหวัด สำมำรถเบิกจ่ำยได้ตำมกระทรวงกำรคลัง

ก ำหนด 
1) ภำยในจังหวัดเดียวกับไม่ได้ก ำหนดวงเงิน  
2) ข้ำมเขตจังหวัด - เขตติดต่อหรือผ่ำนกรุงเทพฯ เที่ยวละไม่เกิน 600 บำท  

  - เขตต่อจังหวัดอ่ืน เที่ยวละไม่เกิน 500 บำท 
4. ไป – กลับ ระหว่ำงที่พักกับสถำนที่ปฏิบัติรำชกำรภำยในเขตจังหวัดเดียวกัน วันละไม่เกิน 

2 เที่ยว (ยกเว้นกำรสอบคัดเลือก) 
5. ไปรำชกำรในเขต ก.ท.ม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเบิกค่าพาหนะประจ าทางเบิกได้ตามจริงแต่ไม่เกินสิทธิ ดังนี้ 

ผู้มีสิทธิ ์
สิทธิการเบิก 

รถโดยสารประจ าทาง รถไฟ เคร่ืองบิน 
ข้าราชการ (C10 - C11)  
ครู คศ 5 เทยีบ ระดับ 10 
ประเภทบริหำร ระดับต้น ระดับสงู 
ประเภทวิชำกำร ระดับทรงคุณวฒุิ 

ตำมที่จ่ำยจริง 
โดยประหยดั 

ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือ
ใบแทนใบเสร็จรับเงิน 

รถด่วนหรือรถด่วน
พิเศษช้ันท่ี 1 นั่งนอน

ปรับอำกำศ/  
ตำมที่จ่ำยจริง 

ใช้ใบเสร็จและกำกตั๋ว 

ช้ันธุรกิจ ปลัดกระทรวงข้ึนไป 
ช้ันประหยัด ต่ ำกว่ำปลดักระทรวง 

ข้าราชการ (C9) ครู คศ 4 
ประเภทอ ำนวยกำร ระดับ ระดับสูง 
ประเภทวิชำกำร ระดับเช่ียวชำญ 
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ 
พนักงานราชการ 
กลุ่มเชี่ยวชำญพิเศษ 

ช้ันประหยัด 

ข้าราชการ (C7-C8) ครู คศ2 ครู คศ3  
ประเภทอ ำนวยกำร  ระดับต้น 
ประเภทวิชำกำร ระดับช ำนำญกำร 
ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ประเภททั่วไป ระดับช ำนำญงำน 
ระดับอำวุโส 

ช้ันประหยัด 

ข้าราชการ( C6 ลงมา) ครูผู้ช่วย  
ครู คศ 1 
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบตัิกำร 
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบตัิกำร 
พนักงานราชการ 
(ยกเว้นกลุ่มเช่ียวชำญพเิศษ) 
ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 

ตั้งแต่ช้ันท่ี 2 ช้ัน 1 
รถด่วนพิเศษ  

นั่งนอน 
ปรับอำกำศลงมำ 

ใช้ใบเสร็จและกำกตั๋ว 

ไม่มีสิทธิ ์
(ยกเว้นกรณมีีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน 
ระบุเหตุผลและต้องได้รับกำรอนุมตัิ) 

 
 



อัตราการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ   ปี 2562 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ระดับ 

อัตราเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าท่ีพัก 
อัตราค่าเช่าท่ีพักเดินทางไปราชการ 

ระดับ อัตราค่าเช่าท่ีพักในการฝึกบอรม  

เดินทางไปราชการ  การฝึกอบรม พักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 

(บาท : วัน) เหมาจ่าย ห้องพักคนเดียว ห้องพักคู่ ประเภท  บาท/ วัน/ คน 

ประเภท ข ช ำนำญงำน,ปฏิบัติงำน, 

240 800 1,500 850 

ประเภท ข 

1,450 900 ปฏิบัติกำร, ช ำนำญกำร <=C8 

 ช ำนำญกำรพิเศษ อ ำนวยกำรต้น   

บุคคลภายนอก นักศึกษำ บุคคลภำยนอก นักศึกษำ 1,200 750 

ประเภท ก ทักษะพิเศษ,เชี่ยวชำญ 
อ ำนวยกำรสูง บริหำรต้น C 9 

270 1,200 2,200 1,200 
ประเภท ก C9 - C11 2,400 1,300 

ทรงคุณวุฒิ, บริหำรสูง C 10 C11 270 1,200 2,500 1400 

         หมายเหตุ กรณีพักแรม 24 ชม. เป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชม. นับเป็น 1 วัน ,    กรณไีม่พักแรมเศษเกนิ 12 ชม. เป็น 1 วัน เกิน 6 ชม. นับเป็นครึ่งวัน 
              กรณีพักแรมในพ้ืนท่ีที่ทีค่ำครองชีพสูง หรือ อยู่ในช่วงฤดูกำรท่องเที่ยว สำมำรถแรมในสถำนท่ีที่มีรำคำเพิ่มขึ้นกว่ำที่ก ำหนดไม่เกิน ร้อยละ 25 ท้ังต้องท ำบันทึกข้อควำมขออนุมัติจำก
ผู้บังคับบัญชำ และชี้แจงเหตผุลควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องพักแรมในสถำนท่ีนั้นซึ่งมีรำคำสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด (ท ำไมไม่ไปหำสถำนท่ีพักแรม สถำนท่ีใกล้เคยีงท่ีมีรำคำตำมเกณฑ์) 
 
 
 
 
 
 
 

        



 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/ประชุมราชการ ตามแนวทางมาตรการประหยัดและมาตรการการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของกระทรวงการคลัง  ปี 2552 และปี 2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ (บาท:วัน:คน) อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร 

ระดับการฝึกอบรม 

อาหาร  อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ระดับ 
(มีผู้เข้ำอบรมมำกกว่ำกึ่ง

หนึ่ง) 

บุคลากรของ
รัฐ (ไม่เกิน) 

มิใช่บุคลากรของ
รัฐ (ไม่เกิน) 

(ต่อมื้อ/คน) (ต่อมื้อ/คน) 

ราชการ เอกชน ราชการ เอกชน 

ประชุมรำชกำร ไม่เกิน 120 ไม่เกิน 120 ไม่เกิน 35 ไม่กิน 50 ประเภท ก. 800 1,600 

** อบรม/จัดงำน/ ประชุมเชิงปฏบิัติงำน         ประเภท ข. และ 
600 1,200 

ประเภท ก (ไม่ครบทุกมื้อ/ ครบทกุมื้อ) 600/ 850 850/ 1,200 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 50 บุคคลภำยนอก 

ประเภท ข และบุคคลภำยนอก 400/ 600 700/ 950 ไม่เกิน 35 ไม่เกิน 50   
 

  

(ไม่ครบทุกมื้อ/ ครบทุกมื้อ)           
 

  
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนรำชกำร          การนับเวลา แต่ละชั่วโมงไม่น้อยกว่ำ 50 นำที คิด 1 ช่ัวโมง 

          ช่ัวโมงอบรมที่ไม่ถึง50 นำทีแต่ไมน่้อยกว่ำ 25 นับครึ่งหน่ึง 

หมายเหตุ: 1. วิทยำกร สำมำรถเบิกค่ำสมนำคุณวิทยำกร และค่ำเบี้ยเลี้ยงได้โดยหักมื้ออำหำรตำมจ ำนวนมื้อที่จัดเลี้ยง ทั้งนี้เนื่องจำกเป็นค่ำใช้จ่ำยคนละหมวดและสำมำรถจ่ำยได้ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังแต่ไม่เกินสิทธ์ิ 

2. กรณีบุคลำกร วชช.มส. เป็นวิทยำกร ให้ด ำเนินกำร ดังนี้  
2.1) ท ำบันทึกขออนุมัติให้บุคลกรเป็นวิทยำกร เรื่อง..... และขออนุมัติจ่ำยค่ำตอบแทน จ ำนวน ช่ัวโมงละ .....X.....บำท รวม......X.....ช่ัวโมง เป็นจ ำนวนเงินท้ังสิ้น ....X.......บำท 
2.2) ท ำบันทึกเชิญเป็นวิทยำกร  

 
 



ในกรณีอยู่ในท้องที่ ที่มีค่ำครองชีพสูง หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรใช้ดุลยพินิจพิจำรณำอนุมัติให้
เบิกจำ่ยค่ำเช่ำที่พักสูงกว่ำอัตรำที่ก ำหนด เพ่ิมขึ้นอีกไม่เกินร้อยละ 25 โดยให้ระบุเหตุผลที่ระบุว่ำ ท ำถึงต้องพักโรงแรม
นี้ ซึ่งมีรำคำที่เกินก ำหนดตำมระเบียบ (อำจมีโรงแรมใกล้เคียงที่มีรำคำตำมก ำหนด) 
 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จาเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

 จ ำเป็นต้องจ่ำย หำกไม่จ่ำยไม่อำจเดินทำงถึงจุดหมำย 
 ไม่มีกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบัก ำหนดไว้เฉพำะ 
 ไม่เก่ียวกับเนื้องำนที่ปฏิบัติ 

ทั้งนี้ หัวหน้ำส่วนรำชกำรอำจออกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือควบคุมค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำรให้มีกำรใช้จ่ำยเท่ำที่จำเป็นและประหยัดก็ได้ (มำตร 6) 
กระทรวงกำรคลังมีอ ำนำจก ำหนดเทียบต ำแหน่งผู้เดินทำงที่เป็นบุคคลภำยนอกหรือข้ำรำชกำรประเภทอื่นเพ่ือประโยชน์
ในกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรได้ (มำตรำ 7) 
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