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บทคดัย่อ 
 
 การตรวจสอบภายในเป็นการใหบ้ริการขอ้มูลแก่ฝ่ายบริหารและเป็นหลกัประกนั
ขององคก์รในดา้นการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ทีเหมาะสม ทงัในด้านการเงินและการบริหาร เพือส่งเสริมการปฏิบติังานให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร โดยการเสนอรายงานเกียวกบักิจกรรมการเพิมมูลค่า
ขององคก์ร รวมทงัการเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษากบัฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทาํงานเพือเพิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กาํหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที
รับผิดชอบงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามทีกาํหนดไว  ้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 กลุ่มตรวจสอบภายใน สํานักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิงแวดลอ้ม ไดก้าํหนดแผนการตรวจสอบประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหส้อดคลอ้ง
กบันโยบายและความคิดเห็นของหัวหนา้ส่วนราชการ โดยในแผนการตรวจสอบได้
กาํหนดเขา้ตรวจสอบเกียวกบัการบริหารงานดา้นการเงินและบญัชี ของสํานักงาน
สิงแวดล้อมภาคที  1-16 โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัรตามภารกิจของหน่วยงานทีตอ้งมีการเดินทาง
ไปราชการและมีการเบิกค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ และผูข้อรับการประเมินไดเ้ลือกงาน
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัร นาํมาจดัทาํ
ผลงานวิชาการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือให้ทราบว่าการดาํเนินงานการเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัร เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ 
และหลกัเกณฑที์เกียวขอ้งหรือไม่  เพือเสนอแนะแนวทางการควบคุมและการดาํเนินงาน
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัรของส่วนราชการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน และเพือใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบสาํหรับ  
ผูต้รวจสอบภายใน 

ผูข้อรับการประเมินไดด้าํเนินการตรวจสอบตามแนวปฏิบติัการตรวจสอบภายใน 
โดยกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั จากผลการศึกษาเรืองการตรวจสอบค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัร ของสาํนักงานสิงแวดลอ้มภาค 



ข 
 

 

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ของ
การเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัรเกินสิทธิ เกิดจาก
ความเขา้ใจคลาดเคลือน ทงัดา้นผูข้อเบิกและผูมี้หนา้ทีในการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เอกสารหลกัฐานก่อนการเบิกจ่าย  รวมถึงเรืองของการขออนุมติัไปราชการของผูเ้ดินทาง
ไปราชการ การจดัทาํหลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย และการเขียนใบเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ทีไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์
และหนงัสือเวยีนต่างๆ ทีเกียวขอ้ง 

เพือให้การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราว
ในราชอาณาจกัรของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากยิงขึน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ควรดาํเนินการดงันี 

1.  ส่งเสริม สนบัสนุน ใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบภายในเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร
ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอยา่งต่อเนือง 
 2.  จดัทาํแนวทางการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัวคราว
ในราชอาณาจกัร เพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานตรวจสอบสาํหรับผูต้รวจสอบ
ภายใน   
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 ผลงานเรือง การตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ฉบบันี สามารถสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาของผูอ้าํนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน ทีมงานส่วนตรวจสอบ 3 และผูเ้ขียนตาํราบทความ และเจา้ของงาน
วรรณกรรมทุกท่านทีให้ความรู้ทางวิชาการในการนาํมาอา้งอิง และเป็นแนวคิดใน
การศึกษาครังนีจนสาํเร็จตามวตัถุประสงค ์ผูข้อรับการประเมินขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง
ไว ้ณ โอกาสนี 

ขอขอบคุณพีน้อง ในกลุ่มตรวจสอบภายใน ทีไดช่้วยคน้ควา้หาระเบียบและ
หนังสือเวียนทีเกียวขอ้งเพือประกอบการจดัทาํผลงานฉบบันีให้สมบูรณ์มากยิงขึน 
คุณค่าและประโยชน์ของผลงานฉบบันี ขอมอบเป็นเครืองบูชาพระคุณบิดา-มารดา 
ครู-อาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน  
 ผูข้อรับการประเมินหวงัเป็นอย่างยิงว่าผลงานฉบับนี จะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน  และเป็นแรงจูงใจให้เ กิดการค้นคว ้า 
พฒันาการตรวจสอบของผูป้ฏิบติังานตรวจสอบภายในและผูอ่้านต่อไป 
 

พิกลุ  แกว้รากมุข 
มิถุนายน 2560 
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บทท ี1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 การตรวจสอบภายในเป็นการใหบ้ริการขอ้มูลแก่ฝ่ายบริหารและเป็นหลกัประกนั
ขององคก์รในดา้นการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ทีเหมาะสม ทงัในด้านการเงินและการบริหาร เพือส่งเสริมการปฏิบติังานให้บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร โดยการเสนอรายงานเกียวกบักิจกรรมการเพิมมูลค่า
ขององคก์ร รวมทงัการเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษากบัฝ่ายบริหารในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การทาํงานเพือเพิมประสิทธิผล และดูแลให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและคุม้ค่า  
กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ กาํหนดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที
รับผดิชอบงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการตามทีกาํหนดไว ้
 กลุ่มตรวจสอบภายใน สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
เป็นสายงานขึนตรงกบัปลดักระทรวง ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการตรวจสอบภายใน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ขอ้ 6 และตามระเบียบฯ ขอ้ 13 (6) กาํหนดใหผู้ต้รวจสอบภายใน
เสนอแผนการตรวจสอบประจาํปีต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุมติัภายในเดือน
กนัยายนของทุกปี 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มตรวจสอบภายใน สาํนักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ไดก้าํหนดแผนการตรวจสอบประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ให้สอดคลอ้งกบันโยบายและความคิดเห็นของหัวหนา้ส่วนราชการ โดยใน
แผนการตรวจสอบไดก้าํหนดเขา้ตรวจสอบเกียวกบัการบริหารงานดา้นการเงินและบญัชี 
ของสาํนักงานสิงแวดล้อมภาคที 1-16 โดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัรตามภารกิจของหน่วยงานทีตอ้งมี
การเดินทางไปราชการและมีการเบิกค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ จากการตรวจสอบทาํให้
ทราบวา่การเบิกเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัรจะเบิกจ่าย
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ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง บุคลากรทีเกียวขอ้งในการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกจ่าย 
เงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัรดงักล่าว ตอ้งมีความรู้
เกียวกบัพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัร 
พ.ศ.2526 และทีแกไ้ขเพิมเติมถึงฉบบัที 8 พ.ศ.2553 ตลอดจนระเบียบ หลกัเกณฑ ์และ
หนงัสือเวียนต่างๆ ทีเกียวขอ้งอย่างเพียงพอในขนัตอนการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
เอกสาร ผูข้อรับการประเมินจึงเลือกงานตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
ชวัคราวในราชอาณาจกัร เพือนาํเสนอเป็นแนวทางในการตรวจสอบสาํหรับผูต้รวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ 
 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพือให้ทราบวา่การดาํเนินงานการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ
ชวัคราวในราชอาณาจกัร เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง
หรือไม่  

2.  เพือเสนอแนะแนวทางการควบคุมและการดาํเนินงานการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัรของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ
มากยงิขึน 

3.  นาํผลการตรวจสอบดงักล่าว ไปพฒันาแนวทางการตรวจสอบการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัรทีมีอยู่เดิม และเพือใช้ 
เป็นแนวทางในการตรวจสอบสาํหรับผูต้รวจสอบภายใน 
 
ระยะเวลาดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ธนัวาคม 2558 – พฤษภาคม 2559) 
 
พนืทดีาํเนินการ 
 สาํนักงานสิงแวดล้อมภาคที 3 (พิษณุโลก), สาํนักงานสิงแวดล้อมภาคที 7 
(สระบุรี),  สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 10 (ขอนแก่น), สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 13 
(ชลบุรี) และสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 16 (สงขลา) 
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สัดส่วนของผลงาน 
ผูเ้สนอผลงาน นางสาวพิกลุ แกว้รากมุข สดัส่วนผลงานร้อยละ 90  
ผูร่้วมดาํเนินการ  นางสาวประวร์ีรัชย ์ เผอืกมี  สดัส่วนผลงานร้อยละ 10 

 
ความยุ่งยากซับซ้อนของผลงาน 

1.  การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัร 
และการจดัทาํแนวทางการตรวจสอบการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราว
ในราชอาณาจกัร ตอ้งรวบรวมและศึกษา วิเคราะห์กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์
และหนงัสือเวยีนต่างๆ ทีเกียวขอ้งเป็นจาํนวนมาก  

2.  ผลการตรวจสอบในกรณีทีมีการเบิกเงินเกินสิทธิ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ    
ผูข้อเบิกเงินทีตอ้งนาํเงินทีเบิกเกินมาส่งคืนให้กบัส่วนราชการ ทาํให้เกิดทศันคติทีไม่ดี
ต่อผูต้รวจสอบภายใน จึงตอ้งมีการสือสารทีดี และมีการอา้งอิงกฎ ระเบียบทีชัดเจน    
เพือสร้างความเขา้ใจใหก้บัผูที้ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว 
 
ประโยชน์ของผลงาน 

1.  ผูบ้ริหารไดร้ับทราบขอ้ตรวจพบ สาเหตุ ผลกระทบ ขอ้เสนอแนะและ        
แนวทางแกไ้ข เพือสงัการใหห้น่วยงานทีเกียวขอ้งถือปฏิบติัต่อไป 

2.  การเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัรของ
ส่วนราชการมีระบบการควบคุมทีมีประสิทธิภาพมากยงิขึน 

3.  ผูต้รวจสอบภายในสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   
มากยงิขึน 



 

บทท ี 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

 
ผูข้อรับการประเมินไดศึ้กษากฎ ระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาใช้

ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัวคราว
ในราชอาณาจกัรดงันี 
 
ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัตใิห้เดนิทางไปราชการและการจดัการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524 
 การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัร   
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการอนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการและการจดัการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524 มีดงันี 

ขอ้  5  ในระเบียบนี  
“การเดินทางไปราชการ” หมายความวา่ การเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกา

ว่าดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ รวมทงัการเดินทางเพือเขา้ร่วมการประชุม   
ในประเทศ การประชุมในต่างประเทศและการประชุมระหวา่งประเทศ ในหนา้ทีราชการ
หรือซึงเป็นประโยชน์แก่ราชการดว้ย แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไปรับราชการประจาํใน
ต่างประเทศ และการเดินทางตามระเบียบวา่ดว้ยการให้ขา้ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม 
และดูงาน ณ ต่างประเทศ  

“การประชุมในประเทศ” หมายความรวมถึง การสัมมนาการประชุมทีเรียกชือ
อยา่งอืน และการฝึกอบรมดว้ย แต่ไม่รวมถึงการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
หรือการประชุมอืนในลกัษณะเดียวกนั และการประชุมประสานงานระหวา่งส่วนราชการ
และหรือรัฐวสิาหกิจ   

“รัฐมนตรีเจา้สังกดั” หมายความวา่ รัฐมนตรีวา่การกระทรวง รัฐมนตรีวา่การทบวง
และหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาสํานักนายกรัฐมนตรี 
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นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผูบ้งัคบับญัชาส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกรม
และไม่สงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงดว้ย  

“ปลดักระทรวง” หมายความรวมถึง ปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีและปลดักระทรวงดว้ย 
“อธิบดี” หมายความรวมถึง หวัหนา้ส่วนราชการทีเรียกชืออยา่งอืน และมีฐานะ

เป็นกรมดว้ย แต่ไม่รวมถึงหวัหนา้ส่วนราชการขึนตรง 
 “หวัหนา้ส่วนราชการขึนตรง” หมายความวา่ หวัหนา้ส่วนราชการทีมีฐานะเป็น

กรมซึงขึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือหัวหนา้ส่วนราชการทีมีฐานะเป็นกรมไม่สังกดั
สาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

  ขอ้  6  ในการพิจารณาอนุมติัการเดินทางไปราชการ หรือการจดัการประชุมตาม
ระเบียบนี ซึงมีค่าใชจ่้ายทีจะตอ้งเบิกจากเงินงบประมาณหรือเงินอืนใดของทางราชการ 
ใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัพิจารณาในดา้นการเงินก่อนดว้ย 

ขอ้  9  ในกรณีทีผูบ้งัคบับญัชาชนัเหนือผูมี้อาํนาจตามระเบียบนี ไดมี้คาํสังให้
ขา้ราชการหรือลูกจา้งผูใ้ดเดินทางไปราชการ ให้ถือวา่ผูบ้งัคบับญัชาไดอ้นุมติัการเดินทาง
ตามคาํสงันนั และใหข้า้ราชการหรือลูกจา้งผูน้นัรายงานผูมี้อาํนาจตามระเบียบนีทราบดว้ย 

ขอ้ 11 ภายใตบ้งัคบัขอ้ 12 ให้ผูบ้งัคบับญัชาดงัต่อไปนีเป็นผูมี้อาํนาจพิจารณา
อนุมติัการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัร 

(1)  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล สาํหรับการเดินทางของ
ขา้ราชการการเมืองทุกตาํแหน่ง นอกจากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การทบวง รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 
รัฐมนตรีช่วยวา่การทบวง เลขานุการรัฐมนตรี และผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรี  

(2)  รัฐมนตรี เจ้าสังกัด  สาํหรับการเ ดินทางของปลัดกระทรวง  
หวัหนา้ส่วนราชการขึนตรง  เลขานุการรัฐมนตรี  และผูช่้วยเลขานุการรัฐมนตรี  

(3)  ปลดักระทรวง สาํหรับการเดินทางของอธิบดี ผูว้่าราชการจงัหวดั 
ขา้ราชการ และลกูจา้งทุกตาํแหน่งในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวง สาํนกังานปลดัทบวง 
และสาํนกังานเลขานุการ รัฐมนตรี เวน้แต่ขา้ราชการการเมือง  

(4)  อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการขึนตรง สาํหรับการเดินทางของ
ขา้ราชการและลูกจา้งทุกตาํแหน่งในสงักดั  
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(5)  ผูว้่าราชการจงัหวดั สาํหรับการเดินทางของขา้ราชการและลูกจา้ง  
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจงัหวดันนัทุกตาํแหน่ง  

ผูมี้อาํนาจตามขอ้นี จะมอบหมายหรือมอบอาํนาจโดยทาํเป็นหนงัสือให้
ผูด้าํรงตาํแหน่งใดๆ เป็นผูอ้นุมติัการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรแทนกไ็ด ้ 

การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของรองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการทบวง 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ให้อยู่ในดุลพินิจของ 
ผูเ้ดินทาง แต่ให้รายงานนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจา้สังกดั แลว้แต่กรณีเพือทราบ
ก่อนการเดินทางดว้ย  
 ขอ้  12  ผูมี้อาํนาจอนุมติัการเดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรของขา้ราชการ
ทหาร และขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ให้เป็นไปตามทีกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวง
ยติุธรรมกาํหนด แลว้แต่กรณี 
 
พระราชกฤษฎกีาค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และทแีก้ไขเพมิเติมถึง
ฉบับท ี8 พ.ศ. 2553 

การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัร   
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และทีแกไ้ขเพิมเติม
ถึงฉบบัที 8 พ.ศ. 2553 มีดงันี  

“ขา้ราชการ” หมายความว่า ขา้ราชการพลเรือนตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการ พลเรือน ขา้ราชการครูตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครู ขา้ราชการ
ฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายตุลาการ ขา้ราชการฝ่ายอยัการ  
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายอยัการ ขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยั ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา ขา้ราชการตาํรวจตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบขา้ราชการตาํรวจและขา้ราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการ
ทหาร  



7 
 

 

“ลูกจา้ง” หมายความวา่ ลูกจา้งซึงไดรั้บค่าจา้งจากเงินงบประมาณรายจ่าย เวน้แต่
ลูกจา้งชาวต่างประเทศทีมีสญัญาจา้ง  

“ภูมิลาํเนาเดิม” หมายความวา่ ทอ้งทีทีเริมรับราชการ กลบัเขา้ราชการใหม่หรือ
ไดรั้บการบรรจุเป็นลูกจา้งครังแรกหรือครังสุดทา้ยแลว้แต่กรณี  

“บุคคลในครอบครัว” หมายความวา่ บุคคลซึงอยูใ่นอุปการะและร่วมอาศยัอยูก่บั
ผูเ้ดินทางไปราชการ ดงัต่อไปนี  
 (1)  คู่สมรส  

 (2)  บุตร  

 (3)  บิดามารดาของผูเ้ดินทางและหรือบิดามารดาของคู่สมรส  

 (4)  ผูติ้ดตาม  
มาตรา  6  หัวหน้าส่วนราชการระดบัหรือส่วนราชการทีเรียกชืออย่างอืน และ

มีฐานะเป็นกรมขึนไป มีอาํนาจหนา้ทีในการบริหารงบประมาณรายจ่าย เพือเป็นค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางไปราชการตามความจาํเป็นและประหยดัภายใตห้ลกัเกณฑ  ์และอตัรา
การจ่ายตามพระราชกฤษฎีกานี ส่วนวธีิการเบิกจ่ายนนัใหป้ฏิบติัตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลงัซึงออกตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ ทงันีหวัหนา้ส่วนราชการดงักล่าว
อาจออกระเบียบเกียวกบัการบริหารงบประมาณรายจ่าย เพือควบคุมค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการ ใหมี้การใชจ่้ายเท่าทีจาํเป็นและประหยดักไ็ด ้

มาตรา  7  ผูเ้ดินทางไปราชการซึงเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้ง ให้เบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการไดต้ามทีกาํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกานี 

ผูเ้ดินทางไปราชการซึงมีสัญญากบัส่วนราชการกาํหนดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการไวเ้ป็นอยา่งอืน ใหเ้บิกค่าใชจ่้ายตามทีกาํหนดในสญัญา 

ผู ้เดินทางซึงเป็นข้าราชการทีมิได้มีตาํแหน่ง  ชัน  หรือยศกาํหนดไว ้ใน
พระราชกฤษฎีกานี หรือไม่มีกฎหมายกาํหนดตาํแหน่งของผูน้ันเทียบไวก้บัตาํแหน่ง
ระดบัของขา้ราชการพลเรือน ให้กระทรวงการคลงัมีอาํนาจกาํหนดเทียบตาํแหน่งกบั
ตาํแหน่งระดบัของขา้ราชการพลเรือน เพือประโยชน์ในการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการได ้
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ผูเ้ดินทางไปราชการซึงมิไดเ้ป็นขา้ราชการ ใหก้ระทรวงการคลงัมีอาํนาจกาํหนด
เทียบกบัตาํแหน่งระดบัของขา้ราชการพลเรือน เพือให้ผูน้นัเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการตามอตัราของตาํแหน่งระดบัทีเทียบ 

มาตรา  8  สิทธิทีจะไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการเกิดขึนตงัแต่วนัที
ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดินทางไปราชการหรือวนัทีออกจากราชการ แลว้แต่กรณี  

มาตรา  8/1 ถา้ผูเ้ดินทางไปราชการมีความจาํเป็นตอ้งออกเดินทางล่วงหน้า
หรือไม่สามารถเดินทางกลบัทอ้งทีตงัสาํนักงานปกติเมือเสร็จสินการปฏิบตัิราชการ 
เพราะมีเหตุส่วนตวั โดยไดรั้บอนุมติัใหล้ากิจหรือ ลาพกัผอ่นตามระเบียบวา่ดว้ยการนนั 
และไดรั้บอนุมตัิระยะเวลาดงักล่าวจากผูม้ีอาํนาจอนุมตัิการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจกัรดว้ยแลว้ ให้มีสิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการต่อเมือไดมี้ 
การปฏิบติัราชการตามคาํสงัของทางราชการแลว้  

มาตรา  9  ขา้ราชการซึงไดรั้บการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งระดบัชนัหรือยศสูงขึน
ภายหลงัวนัทีไดเ้ดินทางไปราชการแลว้ ใหมี้สิทธิทีจะรับค่าใชจ่้ายในการเดินทางตามอตัรา
สาํหรับตาํแหน่งระดบัชนัหรือยศทีสูงขึน นบัแต่วนัทีมีคาํสังแต่งตงัดงักล่าว แมค้าํสังนนั
จะใหมี้ผลยอ้นหลงัไปถึงหรือก่อนวนัทีออกเดินทางกต็าม  

มาตรา  10  ขา้ราชการซึงเดินทางไปรักษาการในตาํแหน่งหรือรักษาราชการแทน
ใหไ้ดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปรักษาการในตาํแหน่งหรือรักษาราชการแทนตามอตัรา
สาํหรับตาํแหน่งระดบั ชนัหรือยศทีตนดาํรงอยู ่แต่การเดินทางระหวา่งทีรักษาการในตาํแหน่ง
หรือรักษาราชการแทนรวมทงัการเดินทางกลบัมาดาํรงตาํแหน่งเดิม ให้ไดรั้บค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางไปราชการตามอตัราสาํหรับตาํแหน่งระดบั ชนัหรือยศทีตนรักษาการใน
ตาํแหน่งหรือรักษาราชการแทน  

ในกรณีทีเป็นการเดินทางไปรักษาการในตาํแหน่งหรือรักษาราชการแทนใน
ตาํแหน่งระดบั ชนัหรือยศทีตาํกวา่ ให้ผูเ้ดินทางมีสิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายในอตัราสาํหรับ
ตาํแหน่งระดบั ชนั หรือยศทีตนดาํรงอยู ่ 

มาตรา  11  การเดินทางไปราชการ ถา้ผูเ้ดินทางหยดุอยูที่ใดโดยไม่มีเหตุอนัควร 
ไม่มีสิทธิไดรั้บค่าใชจ่้ายในการเดินทางสาํหรับระยะเวลาทีหยดุนนั  
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มาตรา  12  ผูเ้ดินทางไปราชการซึงเป็นผูไ้ดรั้บเบียเลียงประจาํ จะเบิกเบียเลียง
เดินทางตามราชกฤษฎีกานีได ้เมืองดเบิกเบียเลียงประจาํ 

มาตรา  12  ทวิ เมือปรากฎวา่โรงแรมใดเรียกเก็บค่าเช่าทีพกัสูงกวา่อตัราทีเรียกเก็บ
จากบุคคลทวัไหตามปกติ ออกใบเสร็จรับเงินเกินกว่าจาํนวนเงินทีโรงแรมเรียกเก็บ 
ออกใบเสร็จรับเงินใหโ้ดยผูเ้ดินทางไปราชการมิไดเ้ขา้พกั หรือมีพฤติการณ์ในทางทุจริต
ร่วมกบัผูเ้ดินทางไปราชการหรือบุคคลในครอบครัวของผูน้ัน ในเรืองการเบิกค่าเช่า
ทีพกัตามพระราชกฤษฎีกานี ให้กระทรวงการคลงัแจง้ชือโรงแรมดงักล่าวให้กระทรวง 
ทบวง กรมทราบเพือมิใหเ้บิกค่าเช่าทีพกัของโรงแรมนนัเป็นเวลาหนึงปี และหากกระทาํ
ซาํอีกกใ็หร้ะงบัการเบิกค่าเช่าทีพกัของโรงแรมนนัโดยเดด็ขาด 

การแจง้ชือโรงแรมตามวรรคหนึง ใหมี้ผลเมือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัทีมี
การแจง้ 

มาตรา  12  ตรี กรณีผูเ้ดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหว่างไปราชการ
โดยเหตุแห่งความตาย มิไดเ้กิดจากการประทุษร้ายดว้ยเหตุส่วนตวัหรือการประพฤติชวั
อยา่งร้ายแรงของตน ให้บุคคลในครอบครัวของผูถึ้งแก่ความตายหรือผูจ้ดัการศพมีสิทธิ
เบิกค่าพาหนะ ในการเดินทางเพือไปปลงศพหรือค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายอืนทีเกียวกบั
การส่งศพกลบัภายในวงเงินและเงือนไขทีกระทรวงการคลงักาํหนด  

มาตรา  13  ลกัษณะของการเดินทางไปราชการชวัคราว ไดแ้ก่  
(1)  การไปปฏิบติัราชการชวัคราวนอกทีตงัสาํนกังาน ซึงปฏิบติัราชการ

ปกติตามคาํสงัผูบ้งัคบับญัชา หรือตามหนา้ทีทีปฏิบติัราชการโดยปกติ  
(2)  การไปสอบคดัเลือก หรือรับการคดัเลือกตามทีไดรั้บอนุมติัจาก

ผูบ้งัคบับญัชา  
(3)  การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในตาํแหน่ง หรือไปรักษา

ราชการแทน  
(4)  การเดินทางไปราชการเฉพาะระหวา่งเวลาทีอยูใ่นราชอาณาจกัร

ของผูซึ้งรับราชการประจาํในต่างประเทศ  
(5)  การเดินทางขา้มแดนชวัคราวเพือไปปฏิบติัราชการในดินแดน

ต่างประเทศตามขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ  
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มาตรา  14  ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราว  ไดแ้ก่   
(1)  ค่าเบียเลียงเดินทาง  
(2)  ค่าเช่าทีพกั  
(3)  ค่าพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชือเพลิงหรือพลงังาน

สาํหรับยานพาหนะ ค่าระวางบรรทุก ค่าจา้งคนหาบหาม และอืนๆ ทาํนองเดียวกนั  
(4)  ค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายเนืองในการเดินทางไปราชการ  

มาตรา  15  เบียเลียงเดินทาง ให้เบิกไดใ้นลกัษณะเหมาจ่ายภายในวงเงินและ
เงือนไขทีกระทรวงการคลงักาํหนด   

มาตรา  16  การนบัเวลาเดินทางไปราชการเพือคาํนวณเบียเลียงเดินทาง ให้นบั 
ตงัแต่เวลาออกจากสถานทีอยูห่รือสถานทีปฏิบติัราชการตามปกติจนกลบัถึงสถานทีอยู่
หรือสถานทีปฏิบติัราชการตามปกติ แลว้แต่กรณี  

เวลาเดินทางไปราชการในกรณีทีมีการพกัแรม ใหน้บั 24 ชวัโมง เป็น 1 วนั ถา้ไม่ถึง 
24 ชวัโมงหรือเกิน 24 ชวัโมง และส่วนทีไม่ถึงหรือเกิน 24 ชวัโมงนนันบัไดเ้กิน 12 ชวัโมง 
ใหถื้อเป็น 1 วนั  

การเดินทางไปราชการในกรณีทีมิไดมี้การพกัแรม หากนบัไดไ้ม่ถึง 24 ชวัโมง  
และส่วนทีไม่ถึงนนันบัไดเ้กิน 12 ชวัโมง ใหถื้อเป็น 1 วนั หากนบัไดไ้ม่เกิน 12 ชวัโมง 
แต่เกิน 6 ชวัโมงขึนไป ใหถื้อเป็นครึงวนั  

ในกรณีทีผูเ้ดินทางไปราชการมีความจาํเป็นตอ้งออกเดินทางล่วงหนา้ หรือไม่สามารถ
เดินทางกลบัทอ้งทีตงัสาํนกังานปกติเมือเสร็จสินการปฏิบติัราชการ เพราะมีเหตุส่วนตวั 
ตามมาตรา 8/1 การนบัเวลาเดินทางไปราชการเพือคาํนวณเบียเลียงเดินทางกรณีลากิจ
หรือลาพกัผ่อนก่อนปฏิบติัราชการ ให้นบัเวลาตงัแต่เริมปฏิบติัราชการเป็นตน้ไป และ
กรณีลากิจหรือลาพกัผ่อนหลงัเสร็จสินการปฏิบติัราชการ ให้ถือว่าสิทธิในการเบิกจ่าย
เบียเลียงเดินทางสินสุดลงเมือสินสุดเวลาการปฏิบติัราชการ 

มาตรา  17  การเดินทางไปราชการทีจาํเป็นต้องพกัแรม เวน้แต่การพกัแรม
ซึงโดยปกติตอ้งพกัแรมในยานพาหนะ หรือการพกัแรมในทีพกัแรมซึงทางราชการ
จดัทีพกัไวใ้หแ้ลว้ ใหผู้เ้ดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะเหมาจ่ายหรือในลกัษณะ
จ่ายจริงกไ็ด ้ทงันี ภายในวงเงินและเงือนไขทีกระทรวงการคลงักาํหนด 
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ในกรณีเป็นเดินทางไปราชการในทอ้งทีทีมีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเทียว 
กระทรวงการคลงัอาจกาํหนดให้ผูเ้ดินทางไปราชการเบิกค่าเช่าทีพกัในอตัราสูงไดต้าม
ความจาํเป็น 

การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ซึงมีผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัสูง 
หรือตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิ หรือตาํแหน่งระดบั 10 ขึนไป หรือ
ตาํแหน่งทีเทียบเท่า หรือขา้ราชการตุลาการซึงรับเงินเดือนชัน 3 ขนัสูงขึนไป หรือ
ขา้ราชการอยัการซึงรับเงินเดือนชนั 4 ขึนไป หรือขา้ราชการทหารซึงมียศพลตรี พลเรือตรี 
พลอากาศตรี ขึนไป หรือขา้ราชการตาํรวจซึงมียศพลตาํรวจตรี ขึนไป เป็นหวัหนา้คณะ 
หากมีความจาํเป็นตอ้งใชส้ถานทีในทีเดียวกนักบัทีพกัเพือเป็นทีประสานงานของคณะ
หรือบุคคลอืน ใหเ้บิกค่าเช่าทีพกัไดเ้พิมขึนสาํหรับหอ้งพกัอีกหอ้งหนึง หรือจะเบิกค่าเช่า
หอ้งชุดแทนกไ็ดเ้ท่าทีจ่ายจริง ทงันี ภายในวงเงินและเงือนไขทีกระทรวงการคลงักาํหนด 

มาตรา  18  การเบิกเบียเลียงเดินทางสาํหรับการเดินทางไปราชการเรืองหนึงเรืองใด
ในสถานทีปฏิบติัราชการแห่งเดียวกนั ใหเ้บิกไดเ้พียงระยะเวลาไม่เกิน 120 วนั นบัแต่วนัที
ออกเดินทาง ถา้เกินตอ้งไดรั้บอนุมติัจากปลดักระทรวงเจา้สังกดั สาํหรับส่วนราชการใด
ทีไม่มีปลดักระทรวงให้ผูบ้งัคบับญัชาทีมีอาํนาจเช่นเดียวกบัปลดักระทรวงเป็นผูอ้นุมติั 
ทงันี ใหพิ้จารณาถึงความจาํเป็นและประหยดัดว้ย  

มาตรา  20  การเดินทางไปราชการ ณ สถานทีปฏิบติัราชการใดทีไม่สะดวกใน
การเดินทางไปกลบัระหว่างสถานทีปฏิบติัราชการนนักบัสถานทีอยู่ ให้เบิกค่าเช่าทีพกั
ระหวา่งทีไปราชการไดเ้พียงระยะเวลาไม่เกินหนึงร้อยยีสิบวนั นบัแต่วนัทีออกเดินทาง 
ถา้เกินตอ้งได้รับอนุมตัิจากปลดักระทรวงเจ้าสังกัด สําหรับส่วนราชการใดทีไม่มี
ปลดักระทรวง ให้ผูบ้งัคบับญัชาทีมีอาํนาจเช่นเดียวกบัปลดักระทรวงเป็นผูอ้นุมติั ทงันี 
ใหพิ้จารณาถึงความจาํเป็นและประหยดัดว้ย 

มาตรา  21  ในกรณีผูเ้ดินทางไปราชการเจบ็ป่วยและจาํเป็นตอ้งพกัเพือรักษาพยาบาล 
ใหเ้บิกค่าเบียเลียงเดินทางและค่าเช่าทีพกัสาํหรับวนัทีพกันนัได ้แต่ทงันี ตอ้งไม่เกิน 10 วนั  

ในกรณีทีผูเ้ดินทางเจ็บป่วยและตอ้งเขา้พกัรักษาตวัในสถานพยาบาลให้งดเบิก
ค่าเช่าทีพกั เวน้แต่กรณีจาํเป็น และตอ้งมีใบรับรองแพทยที์ทางราชการรับรอง ในกรณีที
ไม่มีแพทยที์ทางราชการรับรองอยูใ่นทอ้งทีทีเกิดเจบ็ป่วย ผูเ้ดินทางตอ้งชีแจงประกอบ 
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มาตรา  22  การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใชย้านพาหนะประจาํทางและ
ใหเ้บิกค่าพาหนะไดโ้ดยประหยดั  

ในกรณีทีไม่มียานพาหนะประจาํทาง หรือมีแต่ตอ้งการความรวดเร็วเพือประโยชน์
แก่ราชการ ใหใ้ชพ้าหนะอืนได ้แต่ผูเ้ดินทางไปราชการจะตอ้งชีแจงเหตุผลและความจาํเป็น
ไวใ้นหลกัฐานการขอเบิกค่าพาหนะนนั 

ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้ และระดบัสูง ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ
ระดบัตน้และระดบัสูง ตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัชาํนาญการ ระดบัชาํนาญการพิเศษ 
ระดบัเชียวชาญ และระดบัทรงคุณวุฒิ ตาํแหน่งประเภททวัไประดบัชาํนาญงาน ระดบั
อาวุโส และระดบัทกัษะพิเศษ หรือตาํแหน่งระดบั 6 ขึนไป หรือตาํแหน่งทีเทียบเท่า 
หรือขา้ราชการตุลาการซึงรับเงินเดือนชนั 1 ขึนไป หรือขา้ราชการอยัการซึงรับเงินเดือน
ชนั 2 ขึนไป หรือขา้ราชการทหารซึงมียศพนัโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึนไป หรือ
ขา้ราชการตาํรวจซึงมียศพนัตาํรวจโทขึนไป ให้เบิกค่าพาหนะรับจา้งไดส้ําหรับกรณี
ดงัต่อไปนี 

(1)  การเดินทางไปกลับระหว่างสถานทีอยู่ ทีพกั หรือสถานที
ปฏิบติัราชการกบัสถานียานพาหนะประจาํทาง หรือกบัสถานทีจดัพาหนะทีตอ้งใช้
ในการเดินทางไปยงัสถานทีปฏิบติัราชการภายในเขตจงัหวดัเดียวกนั 

(2)  การเดินทางไปกลบัระหวา่งสถานทีอยู ่ทีพกั หรือสถานทีปฏิบติั
ราชการภายในเขตจงัหวดัเดียวกนัวนัละไม่เกินสองเทียว 

(3)  การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
หากการเดินทางดงักล่าวตาม (1) เป็นการเดินทางขา้มเขตจงัหวดั 

ใหเ้บิกค่าพาหนะรับจา้งไดเ้ท่าทีจ่ายจริง แต่ตอ้งไม่เกินอตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนด 
ผูซึ้งไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะตามวรรคสามและวรรคสี  ถ้าต้องนาํสัมภาระ

ในการเดินทางหรือสิงของเครืองใชข้องทางราชการไปดว้ย และเป็นเหตุให้ไม่สะดวก
ทีจะเดินทางโดยยานพาหนะประจาํทางใหเ้บิกค่าพาหนะรับจา้งได ้

การเดินทางไปสอบคดัเลือกหรือรับการคดัเลือก ผูเ้ดินทางไปราชการจะเบิก
ค่าพาหนะรับจา้งตาม (2) ไม่ได ้
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ในกรณีทีผูเ้ดินทางไปราชการมีความจาํเป็นตอ้งออกเดินทางล่วงหนา้หรือไม่สามารถ
เดินทางกลบัทอ้งทีตงัสํานักงานปกติเมือเสร็จสินการปฏิบติัราชการ เพราะมีเหตุส่วนตวั 
ตามมาตรา 8/1 ให้เบิกค่าพาหนะเท่าทีจ่ายจริงตามเส้นทางทีไดรั้บคาํสังให้เดินทาง
ไปราชการ กรณีทีมีการเดินทางนอกเส้นทางในระหวา่งการลาใหเ้บิกค่าพาหนะไดเ้ท่าที
จ่ายจริงโดยไม่เกินอตัราตามเส้นทางทีไดรั้บคาํสงัใหเ้ดินทางไปราชการ 

มาตรา  23  การเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะประจาํทางให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑที์กระทรวงการคลงักาํหนด 

มาตรา  24  ในทอ้งทีจงัหวดัใดทีไม่มีอตัราค่าพาหนะประเภทใดกาํหนดไวใ้ห้
ผูว้า่ราชการจงัหวดักาํหนดอตัราค่าพาหนะดงักล่าวขึนไว ้เพือประโยชน์ในการพิจารณา
อนุมติัและการตรวจสอบ เมือกาํหนดแลว้ใหแ้จง้กระทรวงการคลงั 

มาตรา  25  การใชย้านพาหนะส่วนตวัไปราชการ ผูเ้ดินทางจะตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากผูบ้งัคบับญัชาดงัต่อไปนี จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะในลกัษณะเหมาจ่าย 
ใหเ้ป็นค่าใชจ่้ายสาํหรับเป็นค่าพาหนะส่วนตวัได ้คือ 

(1)  อธิบดีขึนไปหรือตาํแหน่งทีเทียบเท่า สําหรับราชการบริหาร
ส่วนกลาง 

(2)  หวัหนา้สาํนกังาน สาํหรับราชการบริหารส่วนกลางทีมีสาํนกังาน
อยูใ่นส่วนภูมิภาค หรือมีสาํนกังานแยกต่างหากจากกระทรวง ทบวง กรม 

(3)  หัวหนา้ส่วนราชการในจงัหวดัซึงเป็นผูเ้บิกเงิน หรือนายอาํเภอ
ทอ้งทีแลว้แต่กรณี สาํหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
 มาตรา  26  เงินชดเชยเป็นค่าพาหนะตามมาตรา 25 ใหเ้บิกจ่ายในประเภทค่าพาหนะ
ตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนด 
 มาตรา  27  การเดินทางไปราชการโดยเครืองบิน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปนี 

(1)  ชนัธุรกิจ สาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งดงัต่อไปนี 
(ก)  หวัหนา้คณะผูแ้ทนรัฐบาล 
(ข)  ประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา 
(ค)  ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา 
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(ง)  ประธานวฒิุสภา และรองประธานวฒิุสภา 
(จ)  ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร และรองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 
(ฉ)  รัฐมนตรี 
(ช)  ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทบริหารระดบัตน้ และระดบัสูง 

ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัสูง ตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัเชียวชาญ และ
ระดบัทรงคุณวฒิุ ตาํแหน่งประเภททวัไประดบัทกัษะพิเศษ หรือตาํแหน่งระดบั 9 ขึนไป 
หรือตาํแหน่งเทียบเท่า หรือขา้ราชการตุลาการซึงรับเงินเดือนชนั 3 ขนัตาํ ขึนไป หรือ
ขา้ราชการอยัการซึงรับเงินเดือน ชนั 4 ขึนไป หรือขา้ราชการซึงมียศพนัเอก นาวาเอก 
นาวาอากาศเอก อตัราเงินเดือนพนัเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึนไป 
หรือขา้ราชการตาํรวจ ซึงมียศพนัตาํรวจเอก อตัราเงินเดือนพนัตาํรวจเอกพิเศษ ขึนไป  

(2)  ชนัประหยดัหรือชนัตาํสุด สาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งดงัต่อไปนี 
(ก)  ผูด้าํรงตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดับต้น ตาํแหน่ง

ประเภทวิชาการระดบัชาํนาญการ และระดบัชาํนาญการพิเศษ ตาํแหน่งประเภททวัไป
ระดบัชาํนาญงาน และระดบัอาวุโส หรือตาํแหน่งระดบั 6 ถึงระดบั 8 หรือตาํแหน่งที
เทียบเท่า หรือขา้ราชการตุลาการซึงรับเงินเดือนชนั 1 ขึนไป หรือขา้ราชการอยัการซึงรับ
เงินเดือนชนั 2 ขึนไป หรือขา้ราชการทหารซึงมียศพนัโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึนไป 
หรือขา้ราชการตาํรวจซึงมียศพนัตาํรวจโท ขึนไป ทงันี นอกจากทีระบุใน (1) 

(ข)  ผูด้าํรงตาํแหน่งระดับ ชัน หรือยศ ตาํกว่าทีระบุใน (ก) 
เฉพาะกรณีทีมีความจาํเป็นรีบด่วนเพือประโยชน์แก่ทางราชการ 
 ในการเดินทางไปราชการเพือรับเสดจ็ ตามเสดจ็ หรือส่งเสดจ็พระบรมวงศานุวงศ ์
หากทีนังโดยสารในชนัทีกาํหนดสําหรับผูด้าํรงตาํแหน่งตาม (2) เต็ม และไม่สามารถ
เปลียนแปลงเทียวบินไดใ้ห้ผูด้าํรงตาํแหน่งทีเดินทางดงักล่าวสามารถเดินทางและเบิก  
ค่าโดยสารเครืองบินในชนัทีสูงกวา่สิทธิได ้โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจากปลดักระทรวงเจา้สงักดั 
สําหรับส่วนราชการใดทีไม่มีปลดักระทรวง ให้ผูบ้งัคบับญัชาทีมีอาํนาจเช่นเดียวกบั
ปลดักระทรวงเป็นผูอ้นุมติั 
 การเดินทางซึงไม่เขา้หลกัเกณฑ์ตาม (1) หรือ (2) จะเบิกค่าใช้จ่ายไดไ้ม่เกิน
ค่าพาหนะในการเดินทางภาคพืนดินระยะเดียวกนัตามสิทธิซึงผูเ้ดินทางจะพึงเบิกได ้
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 ในกรณีทีผูเ้ดินทางไปราชการมีความจาํเป็นตอ้งโดยสารเครืองบินในชนัทีสูงกวา่
สิทธิ จะเบิกค่าโดยสารเครืองบินในชันทีสูงกว่าสิทธิได้เมือได้รับความตกลงจาก
กระทรวงการคลงั 
 มาตรา  28  ผูเ้ดินทางไปราชการในหนา้ทีเลขานุการกบัผูบ้งัคบับญัชา ซึงดาํรงตาํแหน่ง
ประเภทบริหารระดบัตน้ และระดบัสูง ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการระดบัสูง ตาํแหน่ง
ประเภทวิชาการระดบัเชียวชาญ และระดบัทรงคุณวฒิุ ตาํแหน่งประเภททวัไป ระดบั
ทกัษะพิเศษ หรือตาํแหน่งระดบั 9 ขึนไป หรือตาํแหน่งทีเทียบเท่า หรือกบัขา้ราชการตุลาการ
ซึงรับเงินเดือนชนั 3 ขนัตาํ ขึนไป หรือกบัขา้ราชการอยัการซึงรับเงินเดือนชนั 4 ขึนไป หรือ
กบัขา้ราชการทหารซึงมียศพนัเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อตัราเงินเดือนพนัเอกพิเศษ 
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึนไป หรือกบัขา้ราชการตาํรวจซึงมียศพนัตาํรวจเอก 
อตัราเงินเดือนพนัตาํรวจเอกพิเศษ ขึนไป หากมีความจาํเป็นตอ้งเดินทางพร้อมกับ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพือประโยชน์ในการประสานสังการในระหว่างเดินทางไปราชการ 
ให้เบิกค่าพาหนะได้เท่ากับทีผูบ้งัคบับญัชามีสิทธิเบิกและให้พกัแรมในทีเดียวกับ
ผูบ้งัคบับญัชา โดยเบิกค่าเช่าทีพกัไดสิ้ทธิทีตนเองไดรั้บ หรือเบิกไดเ้ท่าทีจ่ายจริงในอตัรา
ตาํสุดของทีพกันัน แต่ไม่เกินอตัราทีผูบ้งัคบับญัชามีสิทธิเบิก  

กรณีทีผูเ้ดินทางไปราชการในหนา้ทีเลขานุการกบัผูบ้งัคบับญัชาตามวรรคหนึง
มีหลายคน ให้มีสิทธิเบิกค่าพาหนะและค่าเช่าทีพกัเท่ากบัทีผูบ้งัคบับญัชามีสิทธิเบิก
ไดเ้พียงหนึงคน ส่วนผูเ้ดินทางไปราชการในหนา้ทีเลขานุการคนอืนๆ ใหเ้บิกค่าพาหนะ
และค่าเช่าทีพกัไดต้ามสิทธิของตน 

มาตรา  29  ผูเ้ดินทางไปราชการเพือทาํหน้าทีรับรอง หรือปฏิบติังานร่วมกับ
ชาวต่างประเทศจะเบิกค่าพาหนะในการเดินทางเท่ากบัทีตอ้งเบิกสาํหรับชาวต่างประเทศ
นนักไ็ด ้

ผูเ้ดินทางไปราชการตามคาํสงัของทางราชการเพือทาํหนา้ทีเป็นองครักษ ์ผูอ้ารักขา 
ผูอ้าํนวยความสะดวกอย่างใกลชิ้ด หรือผูที้เขา้ร่วมประชุมหารือ แก่ชาวต่างประเทศที
เป็นประมุขแห่งรัฐ หรือบุคคลสําคญัของต่างประเทศ นอกจากจะเบิกค่าพาหนะตาม
วรรคหนึงไดแ้ลว้ จะเบิกค่าเช่าทีพกัเท่าทีจ่ายจริงในลกัษณะประหยดั ตามความจาํเป็น
ในสถานทีแห่งเดียวกบัทีชาวต่างประเทศพกัอยูน่นัดว้ยก็ได ้โดยให้อยูใ่นดุลยพินิจของ
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ปลดักระทรวงเจ้าสังกัดทีจะพิจารณาอนุมติัตามความจาํเป็นและเหมาะสม สาํหรับ
ส่วนราชการใดทีไม่มีปลดักระทรวง ใหผู้บ้งัคบับญัชาทีมีอาํนาจเช่นเดียวกบัปลดักระทรวง
เป็นผูอ้นุมติั 

มาตรา  29/1 นกับริหารการทูตระดบัสูง ซึงไดรั้บคาํสังให้เดินทางกลบัประเทศ
ไทยเพือเขา้เฝ้าพระมหากษตัริย ์เพือกราบถวายบงัคมลาและรับพระราชสาส์นตราตงัและ
พระราชสาส์นถอนก่อนเดินทางไปดาํรงตาํแหน่งประจาํในต่างประเทศ หากจะนาํคู่สมรส
บุตรอายุไม่เกินยีสิบห้าปี ซึงไม่มีคู่สมรสและอยู่ในอุปการะทีจะตอ้งเดินทางไปอยู่ใน
ต่างประเทศด้วยและผูติ้ดตามร่วมเดินทางกลับประเทศไทย เพือเดินทางพร้อมกัน
ต่อเนือง ไปประเทศประจาํการใหม่และประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านหรืออยู่ใกลเ้คียง
กบัประเทศทีจะไปประจาํการใหม่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของปลดักระทรวงเจา้สังกดัทีจะ
พิจารณาอนุญาตตามความจาํเป็นและเหมาะสมและให้เบิกค่าพาหนะและค่าเช่าทีพกัได้
ดงัต่อไปนี 

(1)  ค่าพาหนะสาํหรับคู่สมรสและบุตรดงักล่าว ให้เบิกไดใ้นอตัรา
เดียวกบันกับริหารการทูตระดบัสูง แต่ถา้มิไดเ้ดินทางพร้อมกบันกับริหารการทูตระดบัสูง 
ใหเ้บิกไดใ้นอตัราตาํสุด สาํหรับผูติ้ดตามไม่วา่จะเดินทางพร้อมกนัหรือไม่ ให้เบิกไดใ้น
อตัราตาํสุด 

(2)  ค่าเช่าทีพกัใหเ้บิกไดต้ามความจาํเป็น เวน้แต่กรณีทีผูเ้ดินทางมี
เคหสถานของตนเองทีสามารถพกัอาศยัได ้ใหง้ดเบิกค่าเช่าทีพกั 
 การเบิกค่าเช่าทีพกั ให้นักบริหารการทูตระดบัสูง คู่สมรส บุตร และผูติ้ดตาม
ดังกล่าว พกัแรมรวมกันสองคนต่อหนึงห้อง และให้เบิกค่าเช่าทีพกัในอัตราค่าเช่า
ห้องพกัคู่คนละไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของอตัราค่าเช่าห้องพกัคนเดียว เวน้แต่เป็นกรณีที
ไม่เหมาะสมจะพกัรวมกนั หรือมีเหตุจาํเป็นทีไม่อาจพกัรวมกบัผูอื้นได ้ให้เบิกไดเ้ท่าที
จ่ายจริงในอตัราค่าเช่าห้องพกัคนเดียว สาํหรับผูติ้ดตามให้เบิกได้เท่ากับขา้ราชการ
ในตาํแหน่งระดบัตาํสุด 

มาตรา  30  ผูเ้ดินทางไปราชการซึงตอ้งนาํสิงของเครืองใชข้องทางราชการไปดว้ย 
ใหเ้บิกค่าพาหนะสาํหรับสิงของเครืองใชน้นัไดโ้ดยประหยดั 
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มาตรา  31  ผูเ้ดินทางไปราชการซึงตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็นเนืองในการเดินทาง
ไปราชการใหเ้บิกค่าใชจ่้ายนนัไดโ้ดยประหยดั 
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
และฉบับท ี2 พ.ศ. 2554 

การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัร   
ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 
2550 และฉบบัที 2 พ.ศ. 2554 มีดงันี 

ขอ้ 4 ในระเบียบนี 
“ค่าเช่าทีพกั” หมายความวา่ ค่าใชจ่้ายในการเช่าหอ้งพกัในโรงแรมหรือทีพกัแรม  
“ยานพาหนะประจาํทาง” หมายความวา่ รถไฟ รถโดยสารประจาํทางตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการขนส่งทางบกและเรือกลเดินประจาํทางตามกฎหมายว่าดว้ยการเดินเรือใน
น่านนาํไทย และให้หมายความรวมถึงยานพาหนะอืนใดทีให้บริการขนส่งแก่บุคคล
ทวัไปเป็นประจาํโดยมีเส้นทาง อตัราค่าโดยสารและค่าระวางทีแน่นอน  

“พาหนะส่วนตวั” หมายความวา่ รถยนตส่์วนบุคคล หรือรถจกัรยานยนตส่์วนบุคคล
ซึงมิใช่ของทางราชการ ทงันี ไม่วา่จะเป็นกรรมสิทธิของผูเ้ดินทางไปราชการหรือไม่กต็าม   
 ขอ้ 5 การอนุมติัระยะเวลาเดินทางไปราชการ ให้ผูมี้อาํนาจอนุมติัตามระเบียบ
สาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการอนุมติัให้เดินทางไปราชการและการจดัการประชุมของ
ทางราชการอนุมติัระยะเวลาเดินทางล่วงหน้าหรือระยะเวลาหลงัเสร็จสินการปฏิบติั
ราชการไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม 
 กรณีผูเ้ดินทางไปราชการไดรั้บอนุมติัใหล้ากิจหรือลาพกัผอ่นตามระเบียบวา่ดว้ย
การนนัแลว้ ใหข้ออนุมติัระยะเวลาดงักล่าวจากผูมี้อาํนาจตามวรรคหนึงดว้ย 
 ขอ้  5/1 กรณีผูเ้ดินทางไปราชการถึงแก่ความตายระหวา่งไปราชการโดยเหตุแห่ง
ความตายมิไดเ้กิดจากการประทุษร้ายดว้ยเหตุส่วนตวัหรือการประพฤติชวัอยา่งร้ายแรง
ของตน ให้บุคคลในครอบครัวของผูถึ้งแก่ความตายหรือผูจ้ดัการศพมีสิทธิเบิกค่าพาหนะ
ในการเดินทางเพือไปปลงศพหรือค่าพาหนะและค่าใชจ่้ายอืนทีเกียวกบัการส่งศพกลบั
ภายในวงเงินและเงือนไข ดงันี 
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(1)  กรณีเดินทางเพือไปปลงศพ ให้บุคคลในครอบครัวเบิกค่าพาหนะ
ไดไ้ม่เกินสามคน และให้เบิกไดเ้ฉพาะค่าพาหนะไปกลบัเท่าทีจ่ายจริงไม่เกินอตัราตาม
เส้นทางจากทอ้งทีทีผูถึ้งแก่ความตายรับราชการไปยงัทอ้งทีทีถึงแก่ความตายตามสิทธิ
ของผูถึ้งแก่ความตาย เวน้แต่บุคคลในครอบครัวของผูถึ้งแก่ความตายมีสิทธิได้รับ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการสูงกวา่สิทธิของผูถึ้งแก่ความตาย หรือมีแต่บุคคลใน
ครอบครัวมอบอาํนาจให้บุคคลอืนเป็นผูจ้ดัการศพ ใหผู้จ้ดัการศพเบิกค่าพาหนะไดเ้พียง
คนเดียว 

(2)  กรณีการส่งศพกลบั ให้เบิกค่าพาหนะในการส่งศพกลบัไดเ้ท่าที
จ่ายจริงแต่ไม่เกินอตัราค่าพาหนะในเส้นทางจากทอ้งทีทีถึงแก่ความตายไปยงัทอ้งที
ทีผูถึ้งแก่ความตายรับราชการ และให้เบิกค่าใชจ่้ายอืนทีจาํเป็นทีเกียวกบัการส่งศพกลบั
ไดเ้ท่าทีจ่ายจริง 
 ขอ้  6  ในกรณีทีส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบติัตามระเบียบนีได ้ให้ขอทาํ
ความตกลงกบักระทรวงการคลงั 
 ขอ้  7  ใหป้ลดักระทรวงการคลงัรักษาการตามระเบียบนี 
 ขอ้  8  ให้ผูเ้ดินทางไปราชการในราชอาณาจกัรเบิกค่าใช้จ่ายไดต้ามบญัชีทา้ย
ระเบียบดงัต่อไปนี 

(1)  เบียเลียงเดินทางใหเ้บิกตามบญัชีหมายเลข  2  
(2)  ค่าเช่าทีพกั ใหเ้บิกตามบญัชีหมายเลข 3 โดยจะเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะ

จ่ายจริงหรือในลกัษณะเหมาจ่ายก็ได ้แต่ถา้เป็นการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะตอ้ง
เลือกเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะเดียวกนัทงัคณะ 

(3)  ค่าขนยา้ยสิงของส่วนตวัในการเดินทางไปราชการประจาํ ใหเ้บิกตาม
บญัชีหมายเลข 4 

การเดินทางไปราชการในทอ้งทีทีมีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งท่องเทียว 
ให้หัวหน้าส่วนราชการเจา้ของงบประมาณใชดุ้ลพินิจพิจารณาอนุมติัให้เบิกจ่ายค่าเช่า   
ทีพกัสูงกวา่อตัราทีกาํหนดเพิมขึนอีกไม่เกินร้อยละยสิีบหา้ 

ผูด้าํรงตาํแหน่งตามบญัชีหมายเลข 5 ทา้ยระเบียบนี ให้เบิกค่าเช่าทีพกั
เท่าทีจ่ายจริงตามความจาํเป็น เหมาะสม และประหยดั 
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 ขอ้  9  การเดินทางไปราชการใหใ้ชย้านพาหนะประจาํทาง และใหเ้บิกค่าพาหนะ
ไดเ้ท่าทีจ่ายจริงโดยประหยดั ไม่เกินสิทธิทีผูเ้ดินทางจะพึงไดรั้บตามประเภทของพาหนะ
ทีใชเ้ดินทาง 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจาํทาง ใหเ้บิกค่าพาหนะเดินทางไดเ้ท่าทีจ่ายจริง
ไม่เกินอตัราทีคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกาํหนด เวน้แต่กรณีจาํเป็น
ทีผูเ้ดินทางถูกเรียกเก็บเงินค่าพาหนะเกินกว่าอตัราทีคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกกลางกาํหนด กใ็หเ้บิกค่าพาหนะเดินทางไดเ้ท่าทีจ่ายจริง  

การเดินทางไปราชการโดยรถไฟ ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางไดเ้ท่าทีจ่ายจริง 
สาํหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ ชนัที 1 นงันอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) 
ใหเ้บิกไดเ้ฉพาะผูด้าํรงตาํแหน่งประเภททวัไประดบัชาํนาญงาน ขึนไป ตาํแหน่งประเภท
วิชาการระดบัชาํนาญการ ขึนไป ตาํแหน่งประเภทอาํนวยการ ตาํแหน่งประเภทบริหาร 
หรือตาํแหน่งระดบั 6 ขึนไป หรือตาํแหน่งทีเทียบเท่า หรือขา้ราชการตุลาการซึงรับเงินเดือน
ชนั 1 ขึนไป หรือขา้ราชการอยัการซึงรับเงินเดือนชนั 2 ขึนไป หรือขา้ราชการทหาร
ซึงมียศพนัโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึนไป หรือขา้ราชการตาํรวจซึงมียศพนัตาํรวจโท 
ขึนไป 
 ขอ้  10 การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจา้งขา้มเขตจงัหวดั ระหวา่งสถานทีอยู ่
ทีพกั หรือสถานทีปฏิบติัราชการกบัสถานียานพาหนะประจาํทางหรือสถานทีจดัพาหนะ
ทีตอ้งใชใ้นการเดินทางไปยงัสถานทีปฏิบติัราชการ ให้เบิกค่าพาหนะรับจา้งไดเ้ท่าทีจ่ายจริง 
แต่ไม่เกินอตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนด 
 ขอ้  11  การใชพ้าหนะส่วนตวัเดินทางไปราชการ ใหเ้บิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะ
ในลกัษณะเหมาจ่ายให้แก่ผูเ้ดินทางไปราชการ ซึงเป็นเจา้ของหรือผูค้รอบครองแลว้แต่กรณี
ในอตัราต่อ 1 คนั ตามอตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนด โดยให้คาํนวณระยะทางเพือ
เบิกเงินชดเชยตามเส้นทางของกรมทางหลวงในทางสันและตรง ซึงสามารถเดินทางได้
โดยสะดวกและปลอดภยั 
 ในกรณีทีไม่มีเส้นทางของกรมทางหลวง  ให้ใช้ระยะทางตามเส้นทางของ
หน่วยงานอืนทีตดัผ่าน เช่น เส้นทางของเทศบาล เป็นตน้ และในกรณีทีไม่มีเส้นทาง
กรมทางหลวงและของหน่วยงานอืนใหผู้เ้ดินทางเป็นผูรั้บรองระยะทางในการเดินทาง 
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ขอ้  22  แบบรายงานการเดินทางเพือขอเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
และเอกสารประกอบทีใชใ้นการเบิกจ่ายเงิน ใหเ้ป็นไปตามทีกรมบญัชีกลางกาํหนด 

ขอ้  23  การเบิกค่าเช่าทีพกัเท่าทีจ่ายจริง ผูเ้ดินทางไปราชการตอ้งใชใ้บเสร็จรับเงิน
หรือใบแจง้รายการของโรงแรม หรือทีพกัแรมทีมีขอ้ความแสดงวา่ไดรั้บชาํระเงินค่าเช่า
ทีพกัเรียบร้อยแลว้ โดยเจา้หน้าทีรับเงินของโรงแรมหรือทีพกัแรม ลงลายมือชือ วนั 
เดือน ปี และจาํนวนเงินทีไดรั้บ เพือเป็นหลกัฐานในการขอเบิกค่าเช่าทีพกักไ็ด ้

ขอ้  24  การเบิกค่าเช่าทีพกัในอตัราห้องพกัคู่ ทีผูเ้ดินทางไปราชการใชสิ้ทธิเบิก
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางอยูต่่างสังกดักนั แต่ตอ้งใชใ้บเสร็จรับเงินหรือใบแจง้รายการของ
โรงแรม หรือทีพกัแรมชุดเดียวกนั ให้ผูเ้ดินทางฝ่ายหนึงใชต้น้ฉบบั อีกฝ่ายหนึงใช้สาํเนา
ภาพถ่ายทีผูน้ันรับรองสําเนาถูกตอ้ง โดยให้มีบนัทึกแนบทา้ยระบุว่ารายการใดที
ฝ่ายหนึงฝ่ายใดจะเป็นผูเ้บิกฝ่ายเดียว และรายการใดทงัคู่จะเป็นผูเ้บิกฝ่ายละเป็นจาํนวน
เท่าใด ทงัตน้ฉบบัและฉบบัสาํเนาภาพถ่าย และลงลายมือชือของผูเ้ดินทางทงัคู่ในแต่ละฉบบั  

ขอ้  25  การเบิกค่าเช่าทีพกักรณีทีเจา้ภาพผูจ้ดัประชุมเป็นผูเ้รียกเก็บ ค่าเช่าทีพกัจาก
ผูเ้ดินทางไปราชการโดยตรง ใหผู้เ้ดินทางใชใ้บเสร็จรับเงินหรือใบแจง้รายการทีเจา้ภาพ
ผูจ้ดัประชุมไดเ้รียกเกบ็ค่าเช่าทีพกัเป็นหลกัฐานเพือขอเบิกค่าเช่าทีพกั  

ขอ้  26  การเบิกจ่ายเงินและหลกัฐานการจ่ายซึงมิได้กาํหนดไวใ้นระเบียบนี 
ใหถื้อปฏิบติัตามทีกระทรวงการคลงักาํหนด 
 

 



 

บทท ี 3 
วธีิการศึกษา 

 
ผูข้อรับการประเมินไดศึ้กษาเรืองการตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ

ชัวคราวในราชอาณาจกัร ของสํานักงานสิงแวดลอ้มภาค สํานักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ซึงไดด้าํเนินการตามแนวปฏิบติัการตรวจสอบภายใน 
โดยกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั ตามขนัตอนดงันี 

 

ขนัตอนท ี 1  :  การวางแผนการตรวจสอบ   
1.  การวางแผนการปฏิบติังาน (Engagement  Plan) 

การวางแผนการปฏิบติังาน (Engagement  Plan) ผูข้อรับการประเมินไดจ้ดัทาํ
แผนการปฏิบตัิงานการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัวคราวใน
ราชอาณาจกัร ของสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาค สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดประเด็นการตรวจสอบ วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ ขอบเขต
การตรวจสอบ เกณฑใ์นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ ผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบ 
ตลอดจนระยะเวลาทีใชใ้นการตรวจสอบ โดยดาํเนินการวางแผนการปฏิบติังาน ดงันี 

1.1  กาํหนดประเดน็การตรวจสอบ 
ไดพิ้จารณาจากขอ้ผิดพลาดทีพบบ่อยในการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัร  คือ การเบิกจ่ายเกินสิทธิหรือไม่มีสิทธิเบิกจ่ายตาม
หลกัเกณฑที์กระทรวงการคลงักาํหนด และระบบการควบคุมภายในของการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัรจึงไดก้าํหนดประเด็น
การตรวจสอบ ดงันี 

ประเด็นการตรวจสอบที 1 : การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑที์
กระทรวงการคลงักาํหนด 
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ประเดน็การตรวจสอบที 2 : ระบบการควบคุมภายในของการเบิกจ่ายเงิน
ยงัไม่เพียงพอ 

1.2  กาํหนดวตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ  
1.2.1  เพือใหท้ราบวา่การดาํเนินงานการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไป

ราชการชวัคราวในราชอาณาจกัร เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีกระทรวงการคลงั
กาํหนดหรือไม่  

1.2.2  เพือเสนอแนะแนวทางการควบคุมและการดาํเนินงานการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัรของส่วนราชการให้มี
ประสิทธิภาพมากยงิขึน 

1.3  ขอบเขตการตรวจสอบ  
ตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เดือนกรกฎาคม –กนัยายน 2558) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
(เดือนปัจจุบนัทีเขา้ดาํเนินการตรวจสอบ )  

1.4  ระยะเวลาทีใชใ้นการตรวจสอบ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ธนัวาคม 2558 – พฤษภาคม 2559) 

1.5  เกณฑใ์นการตรวจสอบ  
1.5.1  พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 

(แกไ้ขเพิมเติมถึงฉบบัที 8 พ.ศ. 2553) 
1.5.2  ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปราชการ พ.ศ.2550 และทีแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ.2554 
1.5.3  ระเบียบ หนงัสือเวยีนกระทรวงการคลงั เกียวกบัการเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย

ในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัร 
2.  วธีิการตรวจสอบ  

2.1  เมือผูต้รวจสอบภายในไดรั้บมอบหมายให้ตรวจสอบในเรืองใดหรือ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึงผูต้รวจสอบภายในตอ้งเตรียมความพร้อมในเบืองตน้เกียวกบั
เรืองดงัต่อไปนี  
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1)  ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง  
2)  สอบทานงานตรวจสอบทีเคยตรวจสอบมาแลว้ เช่น กระดาษทาํการ 

รายงานผลการปฏิบติังาน และรายงานอืนทีเกียวขอ้ง เพือกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบ  
3)  ศึกษาขนัตอนการดาํเนินงานของหน่วยรับตรวจ เพือให้ทราบถึง

ภาพรวมและขนัตอนของการปฏิบติังานในแต่ละกิจกรรม  
4)  ศึกษารายละเอียดของขอ้มูลอา้งอิงทีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการตรวจสอบ  

2.2  จากนนัผูต้รวจสอบภายในควรเลือกวิธีการตรวจและเทคนิคการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมในแต่ละขนัตอนการปฏิบติังาน ดงันี  

1)  การรวบรวมขอ้มูลและหลกัฐานการตรวจสอบ ซึงอาจเป็นทางการ
โดยเป็นลายลกัษณ์อกัษรและไม่เป็นทางการดว้ยวาจา  

2)  การเขา้สงัเกตการณ์ปฏิบติังาน เพือหาขอ้สรุปของการปฏิบติังานนนัๆ 
วา่มีประสิทธิภาพเพียงใด  

3)  ทาํการตรวจสอบ และสอบทานเอกสาร รวมถึงการสอบทานประสิทธิผล
ของระบบการควบคุมภายใน  

4)  ทดสอบการปฏิบติังานตามระบบทีวางไว ้ 
5)  การตรวจสอบเชิงวเิคราะห์ เพือคน้หาเหตุและผลของปัญหาทีเกิดขึน 

อนัจะเป็นประโยชน์ในการหาขอ้สรุปหรือประเมินวนิิจฉยัเรืองนนัอยา่งมีเหตุผล น่าเชือถือ 
และช่วยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.3  หลังจากเสร็จสินการปฏิบัติงานตรวจสอบในหน่วยรับตรวจแล้ว       
ผูต้รวจสอบจะตอ้งรวบรวมขอ้เทจ็จริงและหลกัฐานต่างๆ ทีไดร้ะหว่างการตรวจสอบ 
เพือสรุปหาขอ้ตรวจพบหรือสิงทีตรวจพบ ทงัในส่วนทีหน่วยรับตรวจปฏิบติัถูกตอ้ง
เป็นไปตามระเบียบและปัญหาขอ้บกพร่องทีคิดวา่มีค่าควรแก่การตรวจสอบและรายงาน
ใหผู้เ้กียวขอ้งทราบ รวมถึงติดตามผลการตรวจสอบเพือใหท้ราบถึงผลการนาํขอ้เสนอแนะ
ในรายงานผลการตรวจสอบไปปฏิบติั ซึงจะช่วยใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในมีการพฒันา
และปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเนือง  
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ขนัตอนท ี2 : การปฏิบัตงิานตรวจสอบ   
1.  ก่อนเริมปฏิบติังานตรวจสอบ 

ผูข้อรับการประเมินไดจ้ดัเตรียมขอ้มูลและกระดาษทาํการเพือใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูลทีจาํเป็นและเพียงพอต่อการบรรลุวตัถุประสงคต์ามแผนปฏิบติัการตรวจสอบ
การดาํเนินงานการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัรดงันี 

1.1  ขอ้มูลการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัร 
ของสาํนักงานสิงแวดลอ้มภาค ตังแต่เดือนกรกฎาคม 2558 ถึงเดือนปัจจุบนัทีเขา้
ตรวจสอบ  

1.2  กระดาษทาํการสรุปผลการตรวจสอบ 
2.  การปฏิบติังานตรวจสอบ 

2.1  ตรวจสอบสิทธิในการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ เพือให้
ทราบวา่ ผูเ้ดินทางมีสิทธิในการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการหรือไม่ มีวิธีดาํเนินการ 
ดงันี  

1)  ตรวจสอบวา่มีหนงัสือหรือคาํสงัอนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการหรือไม่  
2)  ตรวจสอบวา่ผูที้อนุมติัใหเ้จา้หนา้ทีเดินทางไปราชการเป็นผูมี้อาํนาจ

ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการอนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการและการจดัประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. 2524 หรือคาํสังมอบอาํนาจการอนุมติัให้เดินทางไปราชการ
หรือไม่  

3)  หนงัสืออนุมติัการเดินทางไปราชการจากผูมี้อาํนาจควรมีสาระสาํคญั 
ไดแ้ก่  

3.1)  รายชือและตาํแหน่งของผูเ้ดินทางไปราชการ  
3.2)  วนั เดือน ปี ทีเดินทางไปราชการ  
3.3)  สถานทีทีจะเดินทางไปราชการและกาํหนดการ (ถา้มี)  
3.4)  ประมาณการค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

2.2  ตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ สอดคลอ้งของเอกสารหลกัฐานการจ่าย 
เพือใหท้ราบวา่หลกัฐานการจ่ายมีสาระสาํคญัครบถว้นตามทีระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
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คลงั การเกบ็รักษาเงินและการนาํเงินส่งคลงั พ.ศ. 2551 กาํหนดหรือไม่ เอกสารหลกัฐาน
ต่างๆ ทีเกียวขอ้งมีขอ้มูลขดัแยง้กนัหรือไม่ โดยมีวธีิดาํเนินการ ดงันี  

1)  ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลในใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการ (แบบ 8708) เช่น ลายมือชือผูเ้บิก ผูมี้อาํนาจอนุมติัการเบิกจ่าย และเจา้หนา้ที
ผูต้รวจสอบหลกัฐาน  

2)  ตรวจสอบความครบถว้นของขอ้มูลในหลกัฐานการจ่าย เช่น ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) มีลายมือชือผูข้อเบิกรับรองรายการจ่ายครบถว้น
หรือไม่ ใบเสร็จรับเงินมีสาระสาํคญัครบถว้นหรือไม่ ไดแ้ก่  

2.1)  ชือ ทีอยูข่องผูรั้บ  
2.2)  วนั เดือน ปีทีรับเงิน  
2.3)  รายการรับเงินวา่เป็นค่าอะไร  
2.4)  จาํนวนเงินทงัตวัเลขและตวัอกัษร  
2.5)  ลายมือชือผูรั้บเงิน  

3)  กรณีเป็นการเดินทางโดยรถยนตข์องทางราชการ ตรวจสอบดงันี  
3.1)  หนังสือขออนุมัติให้ใช้รถยนต์ของทางราชการ  ระบุชือ 

พนกังานขบัรถ หมายเลขทะเบียนรถยนต ์ วนั เดือน ปี ทีขอใชร้ถยนต ์สอดคลอ้งกบั
ช่วงเวลาทีเดินทางไปราชการหรือไม่  

3.2)  ใบเสร็จรับเงินค่านาํมนัเชือเพลิง ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์
ทีไปราชการ วนั เดือน ปี และสถานทีอยู่ของผูข้ายตามใบเสร็จรับเงินสอดคลอ้งกบั
ช่วงเวลาและเส้นทางทีเดินทางไปราชการหรือไม่  

3.3)  ใบรับเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ระบุวนั เดือน ปี และเส้นทาง  
ทีผา่น สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาและเส้นทางทีเดินทางไปราชการหรือไม่  

4)  กรณีผูเ้ดินทางใชย้านพาหนะส่วนตวัไปราชการ ตอ้งแนบหนังสือ 
อนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาให้ใชย้านพาหนะส่วนตวัไปราชการ และใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงินทีแสดงระยะทางเพือใชค้าํนวณเงินชดเชยค่าพาหนะ โดยระบุชือผูเ้ดินทาง 
หมายเลขทะเบียนยานพาหนะสอดคลอ้ง ตรงกนั  
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5)  กรณีเดินทางไปราชการโดยเครืองบิน หลกัฐานการจ่ายตอ้งระบุ
วนั เดือน ปี ชือผูเ้ดินทาง สถานทีตน้ทางและปลายทางตรงตามหลกัฐานการอนุมติัให้
เดินทางไปราชการ และหลกัฐานการจ่ายให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลงั 
ด่วนทีสุด ที กค 0409.6/ว101 ลงวนัที 9 กนัยายน 2547 ดงันี  

5.1)  กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ล่วงหน้าใช้
ใบแจง้หนีเป็นหลกัฐาน  

5.2)  กรณีจ่ายเป็นเงินสด ใชห้ลกัฐานใบเสร็จรับเงินและกากบตัร
โดยสารเครืองบิน (Boarding Pass) 

5.3)  กรณีซือ E-Ticket ใชใ้บรับเงินทีแสดงรายละเอียดการเดินทาง
เป็นหลกัฐาน  

6)  กรณีจา้งเหมารถจากบุคคลภายนอก ใหแ้นบหลกัฐานการดาํเนินการ
จา้งเหมารถตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และทีแกไ้ขเพิมเติม 
พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าจา้ง  

2.3  ตรวจสอบความถูกตอ้งของค่าเบียเลียงเดินทาง ค่าเช่าทีพกั ค่าพาหนะ 
เพือใหท้ราบวา่ค่าเบียเลียง ค่าเช่าทีพกั ค่าพาหนะมีการเบิกจ่ายอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม
และเป็นไปตามระเบียบ หนงัสือสงัการทีเกียวขอ้งกาํหนด โดยมีแนวทางในการตรวจสอบ 
ดงันี  

1)  การตรวจสอบค่าเบียเลียงเดินทาง  
1.1)  ตรวจสอบวนั เดือน ปี ทีเดินทางไปราชการตามใบเบิก (แบบ 

8708) วา่ตรงกบัหลกัฐานการอนุมติัเดินทางไปราชการหรือไม่  
1.2)  ตรวจสอบการนบัเวลาเดินทางไปราชการ เพือคาํนวณค่าเบียเลียง

เดินทางถูกตอ้งหรือไม่  
1.3)  ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเบียเลียงเดินทางวา่ถูกตอ้งเป็นไปตาม

อตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนดหรือไม่  
2)  การตรวจสอบค่าเช่าทีพกั  

2.1)  กรณีผูเ้ดินทางเบิกตามทีจ่ายจริง ตรวจสอบวนั เดือน ปี สถานทีพกั 
และชือ-นามสกุลของผูพ้กัแรมตามใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งรายการของโรงแรม 
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(Port Folio) สอดคลอ้งกบัช่วงเวลา เส้นทาง และชือผูเ้ดินทางตามหลกัฐานการอนุมติัให้
เดินทางไปราชการหรือไม่  

2.2)  ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าทีพกัของผูเ้ดินทางเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละอตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนดหรือไม่  

3)  การตรวจสอบค่าพาหนะ  
3.1)  กรณีโดยสารพาหนะประจาํทาง ตรวจสอบค่าโดยสารพาหนะ

ประจาํทางวา่เป็นไปตามอตัราทีคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางกาํหนดหรือไม่ กรณี
เดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษชนัที 1 นงันอนปรับอากาศ (บนอ.ป.) ตรวจสอบวา่
ผูเ้ดินทางไปราชการมีสิทธิเดินทางดว้ยวธีิดงักล่าวหรือไม่  

3.2)  กรณีโดยสารเครืองบิน ตรวจสอบวา่ผูเ้ดินทางไปราชการมีสิทธิ
เดินทางโดยเครืองบินหรือไม่ มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามเงือนไขทีกระทรวงการคลงักาํหนด
หรือไม่  

3.3)  กรณีโดยสารพาหนะรับจา้ง ตรวจสอบการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละอตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนดหรือไม่  

3.4)  กรณีผูเ้ดินทางใชย้านพาหนะส่วนตวัไปราชการ ตรวจสอบ
การคาํนวณระยะทางและการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าพาหนะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
อตัราทีกระทรวงการคลงักาํหนด 

2.4  การตรวจสอบเอกสารใบสาํคญั  
เป็นการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น 

ใบเสร็จรับเงิน ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) เป็นต้น 
ซึงเอกสารเหล่านีพิสูจน์ความถูกตอ้งของรายการทีเบิกจ่าย ทงันี ผูต้รวจสอบควรตรวจสอบ
เอกสารโดยระมดัระวงัวา่เป็นเอกสารฉบบัจริง มีการบนัทึกรายการโดยถูกตอ้ง ครบถว้น 
และมีการอนุมติัรายการตามระเบียบของทางราชการ  

3.  การบนัทึกขอ้มูลผลการตรวจสอบ 
หลังจากการดําเนินการในขันตอนของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

ประเมินผล และการสรุปผลการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ ผูข้อรับการประเมินไดบ้นัทึก    
ขอ้ตรวจพบ และขอ้เสนอแนะจากการตรวจสอบในกระดาษทาํการสรุปผลการตรวจสอบ 
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เพือเป็นหลกัฐานประกอบการจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบเสนอหวัหนา้ส่วนราชการ
ในลาํดบัต่อไป 

 
ขนัตอนท ี 3  :  การรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

หลงัจากดาํเนินการในขนัตอนของการตรวจสอบเสร็จสิน ผูข้อรับการประเมินได้
นาํขอ้มูลทีรวบรวม วิเคราะห์ประเมินผล สรุปผลการตรวจสอบ มาจดัทาํรายงานผล
การตรวจสอบการดาํเนินงานการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวใน
ราชอาณาจกัร เสนอปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือทราบและ
สังการให้หน่วยรับตรวจ (สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาค) ดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของ  
ผูต้รวจสอบภายใน โดยรายงานผลการตรวจสอบ ประกอบดว้ย 

ส่วนที 1 บทสรุปสาํหรับผูบ้ริหาร  
ไดส้รุปภาพรวมผลการตรวจสอบการดาํเนินงานการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

ไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัรตงัแต่วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ ขอบเขตและ
วิธีการตรวจสอบผลการตรวจสอบ  ขอ้ตรวจพบ  และขอ้เสนอแนะ  นาํเสนอต่อ
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเพือรับทราบผลการตรวจสอบและ
สังการให้ผูอ้าํนวยการสาํนักบริหารกลางดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของเจา้หน้าที
ตรวจสอบภายในต่อไป 

ส่วนที 2 รายละเอียดผลการตรวจสอบ  
ไดส้รุปรายละเอียดผลการตรวจสอบ ตงัแต่ความเป็นมา วตัถุประสงคก์ารตรวจสอบ 

ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ ระยะเวลาทีใชใ้นการตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบตาม
ประเดน็ขอ้ตรวจพบ โดยแสดงรายละเอียดหลกัเกณฑข์องการตรวจสอบ ผลการตรวจสอบ
ซึงไดแ้สดงสาเหตุและผลกระทบ ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนรายชือผูด้าํเนินการตรวจสอบ
ไวใ้นส่วนนีดว้ย 

 
ขนัตอนท ี 4 : การตดิตามผลการตรวจสอบ  

ในการติดตามผลการตรวจสอบ เมือผูข้อรับการประเมินได้เสนอรายงานผล   
การตรวจสอบต่อปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม เพือสังการให้
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ผูอ้าํนวยการสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน 
และปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามระเบียบกาํหนดแลว้ ผูรั้บการประเมินวางแผนการติดตามผล
ภายใน 45 วนั นับจากวนัทีสาํนักงานสิงแวดล้อมภาคได้รับทราบ แล้วรายงานว่า
ไดด้าํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในทีปลดักระทรวงฯ สงัการหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท ี4 
ผลการศึกษา 

 
จากการดาํเนินการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัวคราว   

ในราชอาณาจกัรของสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาค สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม โดยผูข้อรับการประเมินไดด้าํเนินการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ ์และหนงัสือเวียนต่างๆ ทีเกียวขอ้ง ตามขนัตอนในบทที 3 แลว้     
พบประเดน็ขอ้ตรวจพบและขอ้เสนอแนะดงันี 
 
สํานักงานสิงแวดล้อมภาคท ี 3  (พษิณุโลก) 

ข้อตรวจพบข้อท ี 1 
 การขออนุมติัไปราชการของผูเ้ดินทางไปราชการ ส่วนใหญ่ไม่ไดร้ะบุหมายเลข
ทะเบียนรถในกรณีเดินทางโดยรถยนตข์องทางราชการ ไม่ไดเ้ลือกว่าจะเบิกค่าเช่าทีพกั
ในลกัษณะจ่ายจริงหรือเหมาจ่ายในกรณีทีจาํเป็นตอ้งพกัแรม รวมทงัไม่ไดแ้นบหนงัสือ
เชิญประชุม หรือแผนการปฏิบติังานพร้อมกบัหนงัสือขออนุมติัไปราชการ หรือในกรณี
ทีมีการเปลียนแปลงรูปแบบการเดินทางไปราชการ เช่น ขออนุมติัเดินทางโดยรถโดยสาร
ประจาํทาง แต่เดินทางจริงและเบิกจ่ายค่าพาหนะเป็นค่าโดยสารรถไฟ เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ  
1.  ในการขออนุมติัเดินทางไปราชการทุกๆ ครัง ผูข้ออนุมติัเดินทางไปราชการ

ควรแนบหนงัสือตน้เรือง เช่น หนงัสือเชิญประชุม แผนการปฏิบติังาน เป็นตน้ และหาก
การเดินทางในครังนนัจาํเป็นตอ้งพกัแรมตอ้งขออนุมติัไวก่้อนเดินทางวา่ จะเบิกค่าเช่าทีพกั
แบบเหมาจ่ายหรือเบิกตามทีจ่ายจริงไม่เกินอตัราทีระเบียบฯ กาํหนดไว ้โดยตอ้งเลือกเบิก
ในลกัษณะเดียวกนัในทุกจงัหวดั (ทุกทอ้งที) ทีไปปฏิบติัราชการ เพือเป็นการควบคุม
และบริหารงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั 
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วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และทีแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  2  
พ.ศ. 2554 ขอ้ 8 (2) 

2.  ในกรณีมีการเปลียนแปลงพาหนะทีใชใ้นการเดินทาง ตอ้งทาํหนงัสือขออนุมติั
การเปลียนแปลงดงักล่าว เพือใหค้รอบคลุมสิทธิในการเบิกจ่าย  

ข้อตรวจพบข้อท ี 2 
การเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ไม่ครบถว้น   

เช่น ไม่ระบุเลขทีคาํสัง/บนัทึก พร้อมทงัวนัเดือนปีทีไดรั้บอนุมติั และการเขียนรายงาน
การเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะและจดัทาํใบเบิกค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางไปราชการฉบบัเดียวกนั พบวา่ ใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ 8708) ส่วนใหญ่ไม่ระบุหรือระบุไม่ครบถว้นเกียวกบัวนั  เวลาทีเดินทางไป-กลบั
ของแต่ละบุคคลทีไม่พร้อมกนัไว ้ซึงอาจทาํให้เกิดความเสียงต่อการคาํนวณค่าเบียเลียง
เดินทาง เนืองจากระยะเวลาในการเริมตน้และสินสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลที
แตกต่างกนั เป็นเหตุให้จาํนวนวนัทีเกิดสิทธิเบิกเบียเลียงเดินทางย่อมแตกต่างกนั 
การปฏิบติัดงักล่าวไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ยการเบิกค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ขอ้ 22  

ข้อเสนอแนะ  
ในการเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ควรระบุ

รายละเอียดต่างๆ ให้ชดัเจน ครบถว้น สมบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั ว่าดว้ย
การเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 ขอ้ 22   

 
สํานักงานสิงแวดล้อมภาคท ี 7  (สระบุรี)  

ข้อตรวจพบ 
การเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวใหแ้ก่เจา้หนา้ทีผูป้ฏิบติังาน

เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และทีแกไ้ขเพิมเติม 
เว้นแต่ การขออนุญาตเดินทางไปราชการทุกครัง ไม่ไดร้ะบุวา่การเบิกค่าเช่าทีพกัจะเบิก
ในลกัษณะจ่ายจริงหรือเหมาจ่าย 
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ข้อเสนอแนะ  
การขออนุมติัไปราชการในครังต่อไป ผูข้ออนุญาตควรระบุการเบิกค่าเช่าทีพกั 

ในลกัษณะจ่ายจริงหรือเหมาจ่าย แต่ตอ้งเลือกเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะเดียวกนัทุกทอ้งที 
ทีไปปฏิบติัราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการ พ.ศ. 2550 และทีแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที 2 พ.ศ. 2554 ขอ้ 8 (2) 
 
สํานักงานสิงแวดล้อมภาคท ี 10  (ขอนแก่น) 

ข้อตรวจพบข้อท ี 1 
การขออนุมติัเดินทางไปราชการและจาํเป็นตอ้งพกัแรมในจงัหวดัเดียวหรือเดินทาง

ต่อเนืองกนัหลายจงัหวดั ผูข้ออนุมตัิเดินทางไปราชการไม่ไดร้ะบุว่าในการเดินทาง
ครังนันจะเบิกค่าเช่าทีพกัในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  และทีแกไ้ข
เพิมเติม ฉบบัที  2  พ.ศ. 2554 ขอ้ 8 (2)  

ข้อเสนอแนะ   
สํานกังานฯ ควรแจง้ให้ผูข้ออนุมติัเดินทางไปราชการและเจา้หน้าทีทีเกียวขอ้ง

ทราบและถือปฏิบติัตามระเบียบดงักล่าว โดยให้ผูเ้ดินทางไปราชการเลือกเบิกค่าเช่าที
พกัในลกัษณะจ่ายจริงหรือเหมาจ่ายก็ได ้แต่ตอ้งเลือกเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะเดียวกนั   
ทุกทอ้งทีทีไปปฏิบติัราชการ  และถา้เดินทางไปเป็นหมู่คณะตอ้งเลือกเบิกค่าเช่าทีพกั  
ในลกัษณะเดียวกนัทงัคณะ 

ข้อตรวจพบข้อท ี 2 
กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะและจดัทาํใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ไปราชการฉบบัเดียวกนั พบว่า ใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
ส่วนใหญ่ไม่ระบุหรือระบุไม่ครบถว้นเกียวกบัวนั เวลา ทีเดินทางไป-กลบัของแต่ละบุคคล
ทีไม่พร้อมกนัไว ้อาจทาํให้เกิดความเสียงต่อการคาํนวณค่าเบียเลียงเดินทาง เนืองจาก
ระยะเวลาในการเริมตน้และสินสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลทีแตกต่างกนั เป็นเหตุให้
จาํนวนวนัทีเกิดสิทธิเบิกเบียเลียงเดินทางยอ่มแตกต่างกนั การปฏิบติัดงักล่าวไม่เป็นไป
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ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
ขอ้ 22  

ข้อเสนอแนะ  
เพือลดความเสียงการคาํนวณค่าเบียเลียงเดินทางทีอาจเกิดขึนได  ้สาํนกังานฯ 

ควรกาํชับให้เจา้หน้าทีผูรั้บผิดชอบและผูที้เกียวขอ้งปฏิบติัให้ถือปฏิบติัเป็นไปตาม
ระเบียบฯ ดงักล่าว  
 
สํานักงานสิงแวดล้อมภาคท ี 13  (ชลบุรี) 

ข้อตรวจพบข้อท ี 1 
ผูเ้ดินทางไปราชการไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ โดยจดัทาํหนงัสือขออนุมติัเดินทาง

ไปราชการ  แต่ไม่ไดป้ระมาณค่าใชจ่้ายและระบุการเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะเหมาจ่าย
หรือในลกัษณะจ่ายจริงในกรณีทีจาํเป็นตอ้งพกัแรม  การปฏิบติัดงักล่าวไม่เป็นไปตาม
ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  พ.ศ. 2550  
และทีแกไ้ขเพิมเติม ฉบบัที  2  พ.ศ. 2554 ขอ้ 8 (2)  

ข้อตรวจพบข้อท ี 2   
กรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะและจดัทาํใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ไปราชการฉบบัเดียวกนั พบวา่ ส่วนใหญ่ไม่ระบุวนั เวลาทีเดินทางไป-กลบัของแต่ละบุคคล
ไม่พร้อมกนัไวใ้นใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) อาจทาํให้เกิด
ความเสียงต่อการคาํนวณค่าเบียเลียงเดินทาง  เนืองจากระยะเวลาในการเริมตน้และสินสุด
การเดินทางของแต่ละบุคคลทีแตกต่างกนั เป็นเหตุให้จาํนวนวนัทีเกิดสิทธิเบิกเบียเลียง
เดินทางย่อมแตกต่างกนั และการปฏิบติัดงักล่าวไม่เป็นไปตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง   
ที กค 0503.4/ว 1177 ลงวนัที 11 มกราคม 2545 เรือง แบบใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการ   

ข้อเสนอแนะ  
กาํชับให้เจา้หน้าทีผูรั้บผิดชอบและผูที้เกียวขอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามหนังสือ 

ดงักล่าว เพือลดความเสียงการคาํนวณค่าเบียเลียงเดินทางทีอาจเกิดขึนได ้ 
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สํานักงานสิงแวดล้อมภาคท ี 16  (สงขลา) 
ข้อตรวจพบข้อท ี 1   
การเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการของขา้ราชการผูไ้ดรั้บอนุมติัให้เดินทาง   

ไปราชการในวนัที 25–29 ตุลาคม 2558 เพือประชุมจดัทาํโครงสร้างของสํานักงาน
สิงแวดลอ้มภาค และคาํของบประมาณประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวนัที    
26–28 ตุลาคม 2558 โดยออกเดินทางตงัแต่วนัที 24 ตุลาคม 2558 โดยสารเครืองบินจาก
กระบีถึงสนามบินดอนเมือง และรถยนต์รับจ ้างจากสนามบินดอนเมืองถึงทีพกั 
รวมเป็นเงิน 1,375.00 บาท ซึงการเบิกค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นการเบิกค่าใชจ่้ายก่อนวนัที
ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ส่งผลให้ข้าราชการรายดังกล่าวไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ 
พ.ศ. 2526 และทีแกไ้ขเพิมเติม มาตรา 8 

ข้อเสนอแนะ   
สาํนกังานฯ ควรกาํชบัใหผู้เ้ดินทางไปราชการและเจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งใหป้ฏิบติั

ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และทีแกไ้ขเพิมเติม  และ
เรียกคืนค่าพาหนะเดินทางจากขา้ราชการรายดงักล่าวเพือนาํส่งคืนคลงัต่อไป 

ข้อตรวจพบข้อท ี  2   
การเดินทางไปราชการไม่ไดเ้ลือกเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะใดก่อนการเดินทาง   

และมีการเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะจ่ายจริงและเหมาจ่ายของการเดินทางไปราชการ   
ในคราวเดียวกนั ดงันี 

กรณีที  1  ขา้ราชการผูไ้ดรั้บอนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการในวนัที 25–29 ตุลาคม 
2558 เพือประชุมจดัทาํโครงสร้างของสํานกังานสิงแวดลอ้มภาคฯ โดยเบิกค่าเช่าทีพกั
ลกัษณะจ่ายจริงคืนวนัที  26 - 27 ตุลาคม 2558  และเบิกค่าเช่าทีพกัลกัษณะเหมาจ่าย 
สาํหรับคืนวนัที 28 ตุลาคม 2558 (P 590000078) 

กรณีที  2  ขา้ราชการผูไ้ดรั้บอนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการในวนัที 1 – 8 ธนัวาคม 
2558 เพือประชุมคณะทาํงานจดัทาํ (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้มภาคใต ้พ.ศ. 2559-2564 ระหวา่งวนัที 1 – 4 ธนัวาคม 2558 ณ สุภา รอยลั
บีช รีสอร์ท อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยเบิกค่าเช่าทีพกัลกัษณะจ่ายจริง
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คืนวนัที 1 - 2 ธันวาคม 2558  และเบิกค่าเช่าทีพกัลกัษณะเหมาจ่ายสําหรับคืนวนัที 3 
ธนัวาคม 2558 (P 590000120) 

ข้อเสนอแนะ  
สาํนกังานฯ ควรดาํเนินการ ดงันี 
1.  ทุกๆ ครังทีขออนุญาตเดินทางไปราชการและจาํเป็นตอ้งพกัแรม ใหผู้ข้ออนุญาต

เดินทางไปราชการระบุการเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะเหมาจ่ายหรือจ่ายจริงอย่างใด
อย่างหนึง  โดยตอ้งเลือกเบิกในลกัษณะเดียวกนัในทุกจงัหวดั (ทุกทอ้งที) ทีไปปฏิบติั
ราชการ เพือเป็นการควบคุมและบริหารงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
ตามระเบียบกระทรวงการคลงั วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ  ฉบบัที  2  
พ.ศ. 2554 ขอ้ 8 (2) และตามหนงัสือกรมบญัชีกลาง ที กค 0406.4/17611 ลงวนัที 20 
มิถุนายน 2554  ขอ้ที 1 ว่า  “...ผูเ้ดินทางไปราชการไดรั้บอนุมติัให้เดินทางไปราชการ
ชวัคราวนอกสถานทีตงัสาํนกังาน ซึงปฏิบติัราชการปกติตามคาํสังผูบ้งัคบับญัชาหรือตาม
หนา้ทีทีปฏิบติัราชการโดยปกติต่อเนืองกนัหลายจงัหวดั  แต่เป็นการเดินทางไปราชการ
ตามคาํสังอนุมติัเดินทางไปราชการในคราวเดียวกนั ผูเ้ดินทางไปราชการมีสิทธิเลือกเบิก
ค่าเช่าทีพกัในลกัษณะจ่ายจริงหรือเหมาจ่ายก็ได ้ แต่ตอ้งเลือกเบิกค่าเช่าทีพกัในลกัษณะ
เดียวกนัทุกจงัหวดั (ทุกทอ้งที) ทีไปปฏิบติัราชการ  (เลือกก่อนการเดินทาง ไปราชการ)” 

2.  กาํชับให้ผูเ้ดินทางไปราชการและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องให้ถือปฏิบัติตาม      
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และทีแกไ้ขเพิมเติม รวมทงั
ระเบียบ หนงัสือเวยีน แนวทางปฏิบติัทีเกียวขอ้ง  

3.  ใหส้าํนกังานฯ เรียกเงินค่าเช่าทีพกั  ในคืนวนัที 28 ตุลาคม 2558 และคืนวนัที 
3 ธนัวาคม 2558 จากขา้ราชการรายดงักล่าว และนาํส่งคืนคลงัต่อไป  

ข้อตรวจพบข้อท ี 3   
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบติัการ  “การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ

ภาครัฐ”  ระหวา่งวนัที 25-27 พฤศจิกายน 2558 จาํนวน 4 ราย ไดเ้บิกค่าเบียเลียงเดินทาง
ไปราชการครังนีโดยหกัค่าอาหารเพียง 5 มือ ซึงเป็นการเบิกค่าเบียเลียงเดินทางไปราชการ
เกินกว่าสิทธิทีพึงไดรั้บ  เนืองจากผูจ้ดัการฝึกอบรมจะดาํเนินการเบิกจ่ายค่าทีพกัและ
ค่าอาหารในช่วงการสัมมนา โดยในกาํหนดการประชุมฯ ระบุการจดัอาหารใหผู้เ้ขา้ร่วม
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ประชุมสัมมนาในวนัที  25 และ  27  พฤศจิกายน 2558  วนัละ 2 มือ  และในวนัที  26 
พฤศจิกายน 2558 จาํนวน 3 มือ รวมเป็น 7 มือ  

ข้อเสนอแนะ  
สาํนกังานฯ ควรกาํชบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม และเจา้หนา้ทีผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบ 

ใบสาํคญัใหป้ฏิบติัเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม    
การจดังาน และการประชุมระหวา่งประเทศ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2555 ขอ้ 18 (2) “...ในกรณี
ทีผูจ้ดัการฝึกอบรมจดัอาหารบางมือ ในระหวา่งการฝึกอบรม ให้หกัเบียเลียงเดินทางที
คาํนวณไดใ้นอตัรามือละ 1 ใน 3 ของอตัราเบียเลียงเดินทางต่อวนั”  และเรียกเงินคืนจาก
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมฯ ทงั 4 ราย เป็นเงิน 640 บาท (4 คน ๆ ละ 2 มือ ๆ ละ 80 บาท) และ
นาํส่งคืนคลงัต่อไป 
 
การตดิตามผลการตรวจสอบ  

ในการติดตามผลการตรวจสอบ ผูข้อรับการประเมินไดด้าํเนินการติดตามผล   
การตรวจสอบดงันี 

1.  ติดตามขอ้สังการในรายงานผลการตรวจสอบ โดยปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม ไดใ้ห้ความเห็นชอบตามขอ้เสนอแนะ และสังการให้ผูอ้าํนวยการ
สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน ตามบนัทึก
สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ถึงสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาค
ดงัต่อไปนี 

1.1  สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 3 (พิษณุโลก) ตามหนงัสือสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ที  ทส 0208/2932 ลงวนัที 12 พฤษภาคม 2559  

1.2  สาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 7 (สระบุรี) ตามหนงัสือสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ที  ทส 0208/4239 ลงวนัที 4 กรกฎาคม 2559  

1.3  สํานักงานสิงแวดลอ้มภาคที 10 (ขอนแก่น) ตามหนังสือสํานักงาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ที  ทส 0208/1848 ลงวนัที 17 
มีนาคม 2559  
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1.4  สํานักงานสิงแวดล้อมภาคที  16 (สงขลา) ตามหนังสือสํานักงาน
ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ที  ทส 0208/2479 ลงวนัที 19 
เมษายน 2559  

1.5  สํานกังานสิงแวดลอ้มภาคที 13 (ชลบุรี) ตามหนงัสือสาํนกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ที  ทส 0208/528  ลงวนัที 26 มกราคม 2559  

2.  ติดตามผลการดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน ทีปลดักระทรวงฯ 
สังการ โดยสํานักงานสิงแวดลอ้มภาคได้รายงานผลดาํเนินการตามขอ้เสนอแนะ  
ตามหนงัสือสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคดงันี 

2.1  ตามหนงัสือสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 3 (พิษณุโลก) ที ทส 0205.1(3)/ 
465  ลงวนัที  27  มิถุนายน  2559  

2.2  ตามหนงัสือสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 7 (สระบุรี) ที ทส 0205(7)/623 
ลงวนัที 18 สิงหาคม 2559  

2.3 ตามหนงัสือสํานกังานสิงแวดลอ้มภาคที 10 (ขอนแก่น) ที ทส 0205(10.1)/ 
341  ลงวนัที  27  เมษายน 2559 

2.4  ตามหนงัสือสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 16 (สงขลา) ที ทส 0205(16)/432 
ลงวนัที  2  มิถุนายน  2559  

2.5  ตามหนงัสือสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาคที 13 (ชลบุรี) ที ทส 0205(13)/432   
ลงวนัที  23  กมุภาพนัธ์  2559  
 
 



 

บทท ี 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
บทสรุป 

จากผลการศึกษาเรืองการตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราว
ในราชอาณาจกัร ของสาํนกังานสิงแวดลอ้มภาค สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม และนาํมาจดัทาํผลงานวิชาการเกียวกบัตรวจสอบค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัร  พบว่า  ปัญหาส่วนใหญ่ของการเบิกจ่ายค่าใชจ่้าย  
ในการเดินทางไปราชการชัวคราวในราชอาณาจกัรเกินสิทธิ  เกิดจากความเขา้ใจ
คลาดเคลือน การจดัทาํใบเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) การขออนุมติั
ไปราชการของผู ้เ ดินทางไปราชการ  และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย  เป็นต้น 
ซึงในการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัรนนั 
ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งมีความรู้เกียวกบัพระราชกฤษฎีกาค่าใชจ้่ายในการเดินทาง
ไปราชการชัวคราวในราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 และทีแก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที 8 
พ.ศ. 2553 ตลอดจนระเบียบ หลกัเกณฑ ์และหนงัสือเวียนต่างๆ ทีเกียวขอ้งอยา่งเพียงพอ
ในการตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสาร รวมถึงแนวทางการตรวจสอบค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการชวัคราวในราชอาณาจกัร เพือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังาน
ตรวจสอบสาํหรับผูต้รวจสอบภายในอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 

เพือให้การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการชวัคราว
ในราชอาณาจกัรของส่วนราชการมีประสิทธิภาพมากยิงขึน กลุ่มตรวจสอบภายใน
ควรดาํเนินการดงันี 

1.  ส่งเสริม สนบัสนุน ใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบภายในเขา้รับการอบรมในหลกัสูตร
ทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานอยา่งต่อเนือง 
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 2.  จดัทาํแนวทางการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชัวคราว
ในราชอาณาจกัร เพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติังานตรวจสอบสาํหรับผูต้รวจสอบ
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 
 
พระราชกฤษฎีกาค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แกไ้ขเพิมเติมถึงฉบบัที 

8 พ.ศ.2553). (2553, กนัยายน 23). ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที 127 (58) 
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการอนุมติัใหเ้ดินทางไปราชการและการจดัการ 
 ประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524.  (2524, ธนัวาคม 7). ราชกิจจานุเบกษา,  

เล่มที 98 (200) 
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550. 

(2550, สิงหาคม 2). ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที 124 (91ง) 
ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบบัที 2) 

พ.ศ. 2554. (2554, เมษายน 11). ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที 128 (42ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ภาคผนวก ก 

แผนการปฏิบัติงานและแนวการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.ทส. 
แผนการปฏิบัติงาน 

 
หน่วยรับตรวจ 

 สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ............................... 

 

กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว 
 

ประเด็นการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและเชื่อถือได้ของใบสําคัญประกอบการเบิกจ่าย 
 

วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
 เพื่อให้ทราบว่าการเบิกจ่ายเป็นไปตามระเบียบฯ กําหนด 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ 
............................  
 

ระยะเวลาตรวจสอบ 
 .......................................................... 
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แนวการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบ 
ชื่อผู้ตรวจ

สอบ 
วันที่

ตรวจสอบ 
รหัสกระดาษ

ทําการ 
๑. ตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานขอเบิก ซึ่ง

ประกอบด้วย  
   ๑)  หนังสืออนุมัติการเดินทางไปราชการจากผู้มี

อํานาจ  โดยระบุสาระสําคัญ ดังนี้ 
          - ช่ือผู้เดินทางไปราชการ 
          - สถานที่ที่จะเดินทางไปราชการ 
          - วัน เดือน ปี ที่เดินทางไปราชการ 
          - จํานวนเงินงบประมาณที่ขอใช้ 

๒) กรณีเป็นการเดินทางโดยรถของทางราชการ 
จะต้องมีหนังสือขออนุมัติให้ใช้รถยนต์ของ
ทางราชการระบุช่ือพนักงานขับรถ หมายเลข
ทะเบียนรถ  วัน เดือนปีที่ ขอใช้ รถ  ( ต้อง
สอดคล้องกับช่วงเวลาที่เดินทางไปราชการ) 

๓) กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ต้อง
แนบหนังสืออนุมัติให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัว 

๔) ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(แบบ ๘๗๐๘) มีลายมือชื่อผู้เบิก ผู้มีอํานาจ
อนุมัติการเบิกจ่าย และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
หลักฐานขอเบิก มีข้อมูลรายละเอียดการขอ
เบิกครบถ้วน 

๕) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก ๑๑๑) 
กรณี ใช้ สิ ท ธิ เ บิกค่ าพาหนะ  (ยกเว้นค่ า
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เครื่ องบิน )  มีลายมือชื่ อผู้ ขอเบิกรับรอง
รายการจ่ายครบถ้วน 

๖) หลักฐานการจ่าย เช่น 
    ๖.๑ กรณีเดินทางโดยรถยนต์ของทางราชการ 

         - ใบเสร็จรับเงินค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 
ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ที่ไปราชการ 
วัน เดือน ปี และสถานที่อยู่ของผู้ขายตาม
ใบเสร็จรับเงิน และหมายเลขประจําตัวผู้เสีย
ภาษีของหน่วยรับตรวจจะต้องสอดคล้องกับ
ช่วงเวลาและเส้นทางที่เดินทางไปราชการ 

วิธีการตรวจสอบ 
ชื่อผู้ตรวจ

สอบ 
วันที่

ตรวจสอบ 
รหัสกระดาษ

ทําการ 
         - ใบเสร็จรับเงินค่าผ่านทางพิเศษ วัน 

เดือน ปี และเส้นทางที่ผ่านตามใบเสร็จรับเงิน
ฯ เ ดิ น ท า ง ไ ป ร า ช ก า ร ข อ ง ผู้ ข า ย ต า ม
ใบเสร็จรับเงิน จะต้องสอดคล้องกับช่วงเวลา
และเส้นทางที่เดินทางไปราชการ 

    ๖.๒ หลักฐานการจ่ายค่าเครื่องบิน 
          - กรณีมีหนั งสื อ ให้ บริษั ทออกบัตร

โดยสารให้ล่วงหน้า ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐาน 
          - กรณีจ่ าย เป็น เงินสด  ใช้หลักฐาน

ใบเสร็จรับเงิน และกากบัตรโดยสารเครื่องบิน
เป็นหลักฐาน 

          - กรณีซื้อ E-Ticket ใช้ใบรับเงินที่แสดง
รายละเอียดการเดินทางเป็นหลักฐานวัน 
เ ดื อน  ปี  ช่ื อ -ส กุล  สถานที่ ต้นทางและ
ปลายทาง  ถูกต้องตามหลักฐานการอนุมัติให้
เดินทางไปราชการ   

๒. ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินตามที่ 
ระเบียบกําหนดฯ 

    ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
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    ๑) ตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่เดินทางไปราชการ
ตามใบเบิก (แบบ ๘๗๐๘) ว่าตรงกับหลักฐาน
การอนุมัติเดินทางไปราชการหรือไม่ 

    ๒) ตรวจสอบระยะเวลาการไปราชการ โดยเริ่ม
นับเวลาตั้งแต่ออกจากที่พักหรือสํานักงานจน
กลับถึงที่พักหรือสํานักงาน 

    ๓) ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงว่าเป็นไป
ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือไม่ 

    ค่าเช่าที่พัก 
๑) ตรวจสอบว่าจํานวนผู้เดินทางไปราชการมี

ก่ีคน (แยกเป็นชายและหญิง) ระดับใด 
๒) กรณีจํานวนผู้เดินทางไปราชการ เป็นชาย

ครบคู่ หรือหญิงครบคู่ และมีระดับตําแหน่ง
ต้ังแต่ระดับ ๘ ลงมา มีการพักรวมกันสองคนต่อ
หนึ่งห้องหรือไม่  

 

วิธีการตรวจสอบ 
ชื่อผู้ตรวจ

สอบ 
วันที่

ตรวจสอบ 
รหัสกระดาษ

ทําการ 
        ๓) วัน เดือน ปี ที่เบิกค่าเช่าที่พัก ต้องสอดคล้อง

กับช่วงเวลาที่ ไ ด้รับอนุมั ติให้ เ ดินทางไป
ราชการ  ( ไม่นับรวม  วัน  เวลาที่ พัก ใน
ยานพาหนะ) 

       ๔) ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก ว่าเป็นไป
ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดหรือไม่ 
โดยผู้เข้าพักร่วมแต่ละฝ่ายเบิกจ่ายได้คนละ
ครึ่งหนึ่ง 

    ค่าพาหนะ 
    ๑) ตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่ขอเบิกค่าพาหนะว่าตรง

กับหลักฐานการอนุมัติเดินทางไปราชการหรือไม่ 

2) กรณีโดยสารพาหนะรับจ้าง เนื่องจากไม่มีพาหนะ
ประจําทาง หรือมีพาหนะประจําทางแต่ต้องการ
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ความรวดเร็วเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ผู้ขอเบิกได้
ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นในหลักฐานขอเบิก 

3) กรณีผู้เดินทางไม่มีสิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้าง ได้
ช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นในหลักฐานขอเบิก 

4) กรณีผู้เดินทางโดยสารพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จั ง ห วั ด  ก า ร เ บิ ก จ่ า ย เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
กระทรวงการคลังกําหนดหรือไม่ (ในอัตรา 600 
บาท) 

5) กรณีผู้เดินทางใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ 
การเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าพาหนะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

(ก.ม.ละ 4 บาท) 

6) กรณีเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน 
- ตรวจสอบว่าผู้เดินทางไปราชการมีสิทธิเดินทาง
โดยเครื่องบินตามระเบียบฯ กําหนดหรือไม่ 

- กรณีที่ผู้เดินทางไม่มีสิทธิเดินทางโดยเครื่องบิน 
ได้ขออนุมัติต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 

- ตรวจสอบว่าผู้เดินทางไปราชการที่มีสิทธิเดินทาง
โดยเครื่องบิน เบิกจ่ายค่าเครื่องบินเป็นไปตาม  
ระเบียบฯ 

 

สรุปผลการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ .............................................................. ผู้จัดทํา 
(............................................................) 
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ตําแหน่ง .................................................................
 

ลงชื่อ .......................................................... ผู้สอบทาน 
(.............................................................) 

ตําแหน่ง ................................................................ 
วันที่................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ประกอบด้วย 
 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 2. ค่าเช่าที่พัก 
 3. ค่าพาหนะ รวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานสําหรับยานพาหนะ ค่า
ระวางบรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทํานองเดียวกัน 
 4. ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
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 1. การคํานวณเวลา 
    เริ่มนับต้ังแต่เวลาที่ออกจากบ้านพัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ จนถึงกลับบ้านพัก 
หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ 
    - กรณีมีการพักค้างคืนให้นับ 24 ช่ัวโมง เป็น 1 วัน ส่วนที่เกินหากนับได้ 12 ช่ัวโมง ให้
นับเพิ่มอีก 1 วัน 
    - กรณีไม่มีการพักค้างคืน (เดินทางไป-กลับ) ถ้าเกิน 12 ช่ัวโมง ให้นับเป็น 1 วัน หากไม่
ถึง 12 ช่ัวโมง แต่เกิน 6 ช่ัวโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน 
 2. อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง 
    - อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 
 

ข้าราชการ อัตรา:วัน:คน 

ตําแหน่งทั่วไประดับอาวุโส ลงมา 
ตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ ลงมา 
ตําแหน่งอํานวยการระดับต้น หรือระดับ 8 ลงมาหรือ
เทียบเท่า 
 

 
240 

ตําแหน่งทั่วไประดับทักษะพิเศษ 
ตําแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป 
ตําแหน่งอํานวยการระดับสูง 
ตําแหน่งบริหาร หรือระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า 
 

 
 

270 

ค่าเช่าที่พัก 
    - อัตราค่าเช่าที่พัก 
 

ข้าราชการ ห้องพกัคนเดยีว 
(บาท:วัน:คน) 

ห้องพกัคู่   
(บาท:วัน:คน) 

เหมาจ่าย   
(บาท:วัน:คน) 

ตําแหน่งทั่วไประดับอาวุโส ลงมา  
ตําแหน่งวิชาการระดับชํานาญการพิเศษ 
ลงมา  
ตําแหน่งอํานวยการระดับต้น หรือระดับ 8 
ลงมาหรือเทียบเท่า  

 
1,500 

 
850 

 
800 
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ตําแหน่งทั่วไประดับทักษะพิเศษ  
ตําแหน่งวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  
ตําแหน่งอํานวยการระดับสูง  
ตําแหน่งบริหารระดับต้น หรือระดับ 9 
หรือเทียบเท่า  

 

2,200 

 

1,200 

 

1,200 

ตําแหน่งวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
ตําแหน่งบริหารระดับสูง หรือระดับ 10 
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า  

2,500 1,400 1,200 

หมายเหตุ  - การเดินทางเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 
    - กรณีเลือกจ่ายจริงต้องใช้ใบเสร็จรับเงิน และใบ Folio  แนบประกอบเอกสารการ
เบิกจ่าย 

ห้ามเบิกกรณี 
    1. พักในยานพาหนะ  
    2. ทางราชการจัดที่พักให้ 

ค่าพาหนะรับจ้าง 
1. เดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกรุงเทพ เบิกได้เท่าที่จ่าย

จริงไม่เกินเที่ยวละ 600 บาท 
2. เดินทางข้ามเขตจังหวัดอ่ืน นอกเหนือจาก 1 เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเที่ยวละ 500 

บาท 
 



 
 

 

ภาคผนวก ข 
รายงานผลการตรวจสอบ สํานักงานสิงแวดล้อมภาคท ี3 (พษิณุโลก) 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการตรวจสอบ สํานักงานสิงแวดล้อมภาคท ี7 (สระบุรี) 
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ภาคผนวก จ 
รายงานผลการตรวจสอบ สํานักงานสิงแวดล้อมภาคท ี13 (ชลบุรี) 
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สํานักงานสิงแวดล้อมภาคท ี10 (ขอนแก่น) 
 

 
 
 

 
 



205 
 

 

สํานักงานสิงแวดล้อมภาคท ี13 (ชลบุรี) 
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สํานักงานสิงแวดล้อมภาคท ี16 (สงขลา) 
 

 
 



 
 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ชือ ชือสกลุ  นางสาวพิกลุ  แกว้รากมุข 
วนั เดือน ปีเกิด  6 ธนัวาคม 2521 
สถานทีเกิด  จงัหวดัเชียงราย 
วฒิุการศึกษา   

ปีการศึกษา 2547 ระดบัปริญญาตรี  บธ.บ. (การบญัชี)  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

   ปีการศึกษา 2552 ระดบัปริญญาโท  บธ.ม. (การจดัการทวัไป)  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย  

ตาํแหน่งหนา้ที  นกัวชิาการตรวจสอบภายในปฏิบติัการ 
การทาํงานปัจจุบนั กลุ่มตรวจสอบภายใน  

สาํนกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คาํรับรองของผู้บังคบับัญชา 
 
 ขอรับรองว่า ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวิชาการ
ฉบบันีแลว้ ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิงแวดลอ้ม และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง 
 
 
 

 
ลงชือ.............................................. 

(นางนิตยา  สหนนัทพ์ร) 
นกัวชิาการตรวจสอบภายในชาํนาญการพิเศษ 

รักษาการในตาํแหน่งผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้นตรวจสอบภายใน 
ทาํหนา้ทีผูอ้าํนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 

/ /  


