
สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการ,ของเจ้าหน้าท่ีห้องถ่ิน พ.ศ. 2555

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ประกอบด้วย 

(ระเบียบข้อ 15)

1.1 ค่าเบ้ียเล้ียง

1.2 ค่าท่ีพัก

1.3 ค่าพาหนะ

1.4 ค่าใช้จ่ายที่จำเปีนเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

(เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย ถ้าไม่จ่ายแล้วเดินทางไป 

ราชการไม่ได้ เซ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพาสปอร์ต กรณีไป 

ราชการต่างประเทศ)

2. บุคคลท่ีมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการคือ 

“เจ้าหน้าท่ีห้องถ่ิน” (ระเบียบข้อ 4)

เจ้าหน้าท่ีห้องถิ่น ประกอบด้วย คน 4 กลุ่ม คือ

1. ฝ่ายการเมืองชององค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน นายก, 

รองนายก, เลขานุการนายก, ท่ีปรึกษานายก, และสมาชิก 

สภาองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน

2. ฝ่ายช้าราชการประจำตั้งแต่ปลัดองค์กรปกครองส่วน 

ห้องถ่ิน ถึงลูกจ้าง

3. บุคคลที่กระทรวงมหาดไทยสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน

4. บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นเป็นผู้สั่งให้ไป 

ปฏิป็ติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ิน

3. การไปราชการเจ้าหน้าท่ีห้องถ่ินไบัใด้ 2 วิธี คือ

3.1 ขออนุญาตผู้มือำนาจตามระเบียบไป

3.2 ผู้มือำนาจตามระเบียบเป็นผู้ส่ังให้ไป

แต่สำหรับบุคคลท่ีองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินสางให้ไป 

ทำงาน องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นต้องออกคำสั่งใช้อย่าง 

เดียว เซ่น อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น บุคคลเหล่าบ้ีไม่ 

มืสิทธิมาฃอผู้มือำนาจตามระเบียบบ้ีว่าจะขอไปราชการท่ีใด 

เร่ืองอะไร

4. ผู้มือำนาจตามระเบียบบ้ีมื 3 คน (ระเบียบข้อ 8) คือ

4.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับนายกกับประธานสภา 

ยกเว้นนายกกับประธานไม่ต้องฃอผู้ว่าราชการจังหวัด กรณี

กระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองห้องถ่ินส่ัง 

ให้นายกหรือประธานสภาไปราชการที่ใดก็ตาม กับกรณี 

นายกกับประธานสภาไปราชการในจังหวัดใกล้เคียงไปกลับ 

ไม่เกิน 24 ช่ัวโมง เพียงแต่ให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด 

ทราบ และถ้าจะไปต่างประเทศต้องขอล่วงหน้า 30 วัน

4.2 นายกๆ สำหรับรองนายกฯ เลขานุการนายก 

ท่ีปรึกษา ปลัดองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ลูกจ้าง รวมกับ 

สั่งใช้บุคคลอ่ืนๆ เซ่น อสม. อปพร. ซึ่งคำสั่งต้องระบุว่าให้ 

เบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณชอง อปท.

4.3 ประธานสภา สำหรับ สมาชิกสภา และต้องมีคำ 

รับรองจากนายกๆ ว่ามืเงินงบประมาณให้เบิก

5. การเดินหางไปราชการมี 4 ประ๓ ท คือ

5.1 การเดินทางไปราชการชั่วคราว มีกำหนดเวลา 

ครบกำหนดแล้วต้องกลับมารายงานตัวทำหน้าที่ต่อที่เดิม 

แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ (ระเบียบข้อ 14) และมีสิทธิ 

เบิกค่าใช้จ่าย (ระเบียบข้อ 15)

1) การไปราชการช่ัวคราวนอกท่ีต้ังสำนักงาน

2) การไปสอบคัดเลือก

3) การไปช่วยราชการ รักษาราชการแทนและรักษาการ 

ในตำแหน่ง

5.2 การไปราชการประจำ (ระเบียบข้อ 32) คือการย้าย 

ไปทำงานกับหน่วยงานแห่งใหม่ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ตังบ้ี

ก. ตนเอง เบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 15 + ค่าขนย้าย ส่ิงชอง 

ส่วนตัวเหมาจ่าย

ข. บุคคลในครอบครัวเบิกได้เฉพาะค่าท่ีพัก + ค่าพาหนะ

ค. ผู้ติดตาม เบิกได้เฉพาะค่าท่ีพัก + ค่าพาหนะ ซี 6 ลง 

มาสามารถมีผู้ติดตามได้ 1 คน ซี 7 ช้ืนไปได้ 2 คน

การเบิกค่าใช้จ่ายตาม ก. ข. ค. ให้เบิกจากที่ใหม่ 

(ระเบียบข้อ 41)

5.3 การเดินหางกลับภูม ิลำเนาเดิม ภูมิลำเนาเดิม 

หมายถึงที่ที่ไปบรรจุเช้ารับราชการครั้งแรก หากไปลาออก 

จากราชการหรือปลดเกษียณ หรือถูกสั่งพักราชการ ถ้า 

ประสงค์จะเดินทางกลับภูมิสำเนาเดิม ก็มีสิทธิเบิกค่า'ใช้'จ่าย

เซ่นเดียวกับการไปราชการประจำทุกอย่าง ยกเว้นเบ้ียเล้ียง 

ท่ีเบิกไม่ได้

5.4 การไปราชการต่างประเทศ เป็นการไปชั่วคราว 

เพราะองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นไม่มีสำนักงานประจำอยู่ 

ในต่างประเทศ มีสิทธิเบิกตามระเบียบข้อ 15

6. การเดินทางไปราชการโดยปกติให้ใช้พาหนะประจำทาง 

และเบิกค่าใช้จ่ายโดยประหยัด (ระเบียบข้อ 22) ยกเว้น 

เจ้าหน้าท่ีซี 6 ช้ืนไปหรือเทียบเท่า มีสิทธิน่ังพาหนะรับจ้าง 

ได้ตามเง่ือนไช เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าท่ีต่ํากว่าซี 6 ไม่มีสิทธิ 

น่ังพาหนะรับจ้าง (แท็กซ่ี)

7. เจ้าหน้าท่ีท่ีต่ํากว่าซี 6 ในการขออนุมัติไปราชการให้ขอ 

อนุมัตินั่งพาหนะรับจ้างด้วย ใบบันทึกขออนุมัติไปราชการ 

ด้วย หากนายกๆ อนุมัติก็มีสิทธิตามระเบียบข้อ 8

กรณีจำเป็นต้องเดินทางล่วงหน้า หรือไม่สามารถ 

เดินทางกลับเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการเพราะมีเหตุ 

ส่วนตัว ให้ลากิจหรือลาพักผ่อน และได้รับอนุมัติระยะเวลา 

ตังกล่าวให้มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

ต่อเม่ือได้มีการปฏิบัติราชการแล้ว (ระเบียบข้อ 9)

8. การนับเวลาเพ่ือเบิกค่าเบ้ียเล้ียงให้นับต้ังแต่เวลาท่ีออก 

จากบ้านพักหรือสำนักงาน จนถึงเวลาท่ีกลับถึงบ้านพักหรือ 

สำนักงาน 24 ช่ัวโมง หรือเกิน 12 ช่ัวโมงได้ 1 วัน

กรณีไปราชการท่ีมีได้มีการพักแรม หากนับเวลาไม่เกิน 

12 ช่ัวโมง ให้ถือเป็น 1 วัน หากไม่เกิน 12 ช่ัวโมงแต่เกิน 6 

ช่ัวโมง ให้ถือเป็นครึ่งวัน (ระเบียบข้อ 17)

9. การนำพาหนะส่วนตัวไปราชการต้องได้รับอนุมัติจาก 

ผู้บริหารห้องถ่ิน (ระเบียบข้อ 25) จึงจะมีสิทธิเบิกค่าซดเชย 

ค่าพาหนะได้ (ระเบียบข้อ 26) รถยนต์กิโลเมตรละ 4 บาท 

มอเตอร์ไซค์กิโลเมตรละ 2 บาท

10. การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบบ้ีคือ ค่าเบ้ียเล้ียง พาหนะ 

ค่าท่ีพัก ค่าขนย้ายเหมาจ่าย ให้กระทำภายในปีงบประมาณ 

ท่ีไปราชการ (ระเบียบข้อ 58)

11. กรณีองค์กรปกครองส่วนห้องถ่ินส่ังใช้บุคคลภายนอกไป 

ปฏิบัติงานให้เบิกค่าใช้จ่ายเทียบเท่าซี 1 หรือหากบุคคลท่ีส่ัง 

ใช้เคยเป็นช้าราชการหรือช้าราชการส่วนท้องถ่ินมาก่อนแล้ว



ออกจากราซการคร ั ้ งส ุดท ้าย ซีอะไรก็ เบ ิกซีน ั ้น 

นอกเหนือจากนี้ต้องขอเทียบตำแหน่งตามระเบียบข้อ 7 

วรรคสามก่อน

12. ฝ่ายการเมืองของท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เทียบ 

ตำแหน่งให้ ตามหนังสือท่ี มท 0808.27ว2092 ลงวันท่ี 5 

กรกฎาคม 2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราขการ 

พ.ศ. 2555 ซ่ึงแบ่งประเภทการลาได้ดังน้ี

1. การลาป่วย ลาไต้ไม่เกิน 60 วัน หากนายก อปท. 

เห็นสมควรอาจให้ลาไต้อีกไม่เกิน 60 วัน โดยไต้รับเงินเดือน

2. การลาคลอดบุตร ไต้รัชเงินเดือนในระหว่างลาไต้ 90 วัน

3. การลากิจส่วนตัว ลาได้ไม่เกิน 45 วัน โดยไต้รับเงินเดือน 

ระหว่างลา สำหรับในปีที่เริ่มรับราขการลาได้โดยได้รับ 

เงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ

4. การลาพักผ่อน

4.1 มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทำการ

4.2 ปีใดไม่ไต้ลาพักผ่อนหรือลาพักผ่อนไม่ครบ 10 วัน 

ทำการให้สะสมวันลาท่ีไม่ไต้ลาน้ันเข้ากับปีต่อๆ ไน่ แต่ต้อง 

ไม่เกิน 20 วันทำการ ถ้ารับราชการติดต่อกันต้ังแต่ 10 ปีข้ีน 

ไปให้สะสมได้ไม่เกิน 30 วันทำการ

4.3 บรรจุใหม่ หรือกลับเข้ารับราชการใหม่ยังไม่ถึง 6 

เดือน ไม่มืสิทธิลาพักผ่อน

4.4 พนักงานท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษา และมืวับหยุด 

ภาคการเรียนหากไต้หยุดราชการตามวันหยุดภาคการเรียน 

เกินกว่าวันลาพักผ่อน จะไม่มืสิทธิลาพักผ่อน

5. การลาอุปสมบท หรือการลาไปประกอบพิธิอัจย์ ลาได้ 

โดยได้รับเงินเดือน 120 วัน แต่ต้องรับราชการมาแล้วไม่ 

น้อยกว่า 1 ปี

6. การลาเข้ารับการตรวจเสือก หรือเข้ารับการเตรียมพล

7. การลาไปศึกษา ปีกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

8. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

9. การลาติดตามคู่สมรส

10. ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ลาได้ไม่เกิน 15 วัน

11. ลาไปท๋ึเนฟสมรรถภาพด้านอาชีพ

การคัดเลือก
การคัดเลือก หมายถึง การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและ 

แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและการคัดเสือก 

พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ 

สูงข้ึน ให้ดำเนินการสรรหาได้ 4 วิธี ดังน้ี

1. การสอบแช่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและ 

แต่งตั้งให้เปีนพนักงานส่วนตำบลหรือเพื่อแต่งตั้งพนักงาน 

ส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่สอบแช่งขันได้ใน 

องค์การบริหารส่วนตำบล

2. การคัดเสือกกรณีที ่มื เหตุพิเศษที ่ไม่จำเปีนต้อง 

สอบแช่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ 

เป็นพนักงานส่วนตำบลในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ัน

3. การสอบคัดเสือก เพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนตำบลให้ 

ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน หรือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งใน 

ระดับที่สูงขึ้นในสายงานเดียวกัน หรือแต่งตั้งพนักงานส่วน 

ตำบลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของ 

องค์การบริหารส่วนตำบล

4. การดัดเสือก เพื่อแต่งต้ังพนักงานส่วนตำบลให้ดำรง 

ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับควบสำหรับตำแหน่งที่ 

กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ หรือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 

สูงข้ึนนอกระดับควบสำหรับตำแหน่งท่ีกำหนดเป็นตำแหน่ง 

สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มืประสบการณีหรือตำแหน่งประเภท 

วิชาชีพเฉพาะ หรือแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง 

ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งใน 

ระดับท่ีสูงข้ึน
งานการเจ้าหน้าที่ 

สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

อำ๓ อลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช


