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« 9 ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/แ'! ’.วทางการแก้ไข
1. การเติบทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเบิกคำฟาที่พักลักษณะเดียวทันทั้งคณะ
2. การเบิกค่าเชาที่พ ักก'รฟ็จ่ายจริงต้อ งนุเษเสเจรับเงนทรี (ไนเแงร')รการชุอ ่4 รงนร่ม. (FOLIO)
3. กรฟ้พักบนยานพาหนะไม่สามารณปีกค่าฟาที่พักไต้

สาระสำคัญเพิม่ เติมของกระบวนงาน
1. เจ้าหน้าที่ห้องกีบที่จะเติบทางไปราชการทำบันทึกขออนุมัติเดินทางไปราชการเสนอต่อผู้มีอำนาจอนุมัติโตยระบุรายละเ!)ยด
เกี่ยวทับวับ เวลา สถานที่ เรื่องที่จะไปราชการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกียพ้อง เซ่น หนังสือเชิญประชุม อบรม ลัมมนา
2. พู้มีอำนาจอนุมัติไห้เจ้าหน้าที่ท้องถนุเดินทางไปราชการ ::
2.1 ผู้ว่าราชการวังหวัดเป็นผู้อบุฟ้ต้การเดินทางไปราชการชองผู้บริหารห้องกีนและประรานสภาห้องถิ่น
2 .2 พู้บริหารห้องกีบเป็นผู้อบุง่ฬการเดินทางไปราชการชองรอํงนายก ที่ป รกษาเสชานุการนายก ช้าราชการพนักงาน
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
2.3 ประธานสภาเป็นผู้อบุมํตการเดินทางไปราชการของสมาชิกสภา โดยไห้ผ้บู ริหารท้องกีบรับรองว่ามงบประมาณ
■ เพียงพฮที่จะเบิกจ่ายไต้
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สาระสำคัญเพิม่ เติมซองกระ■ บวบงาน (ต่อ)
3: เ^อ!ด'รับ รนุม ้i lm liu w างไ,แราชการแลัว ผู้เดินทางสามารทพำเนนการได้ ดังนี้ •
(:.3.1'ท ต่ร่อง:ฝืน จาa
3.2 ทำสัญ ญายมเงินไห้ผู้เดินทางไปราชการจัดทำสัญ ญารมเงินพร้อมแนบประมาณการค่าใช้จ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เสบอกองคลัง
4. ให้ผู้เดินทางไปราชการยื่นแบบรายงานการเดินทาง (แบบ 8708) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ/ส่งใช้เงินรม ก่ายใน 15 วัน นับแต่วันเดินทางกลับ
5 . ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประกอบด้วฺย .. ■, . 1, ;. . ...... ...
5.1 ค่าเ'บ ี้ยเลี้ยง
' '■ ■ ■ '
v7 ;
5.1.1 ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายตามอัลราบัญ ชีห มายเลข 1 ท้ายระเบียบ
5.1.2 ให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชกา 5จบถึงเวลาเติบทางกลับถึงที่พัก
หรืรสทานที่ปฏิบัติราชการ
5.1.3 กรณีพักแรมให้นับ 24 ซม. เบิบ 1 วัน ส่วนที่!มถง 24 ชม. แต่นับได้เกิน 12 ซม. ให้ถึอเบิน 1 วัน
กรณีไม่พกั แรมไห้นบั 24 ชม. เบิน 1 วัน ส่วนที่เม่ถึง 24 ซม. แต่เกิน 12 ซม. ให้ถือเบิน 1 วับ ท้าไม่เกิน 12 ชม. แต่เกิน 6 ชม.
ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้คริ่งวัน
5.1.4 กรณีการเดินทางไปฐกอบรม หากผู้จัดอบรมจัดอาหารบางมึ้อในระหว่างติกอบรมให้หักเบี้ยเลี้ยงที่คำนวณได้
โนอัตรามอละ 1 ใบ 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดิน ทางต่อวัน
5.2 ค่าเช่าที่พ ัก
5.2.1 ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่ายหรือจ่ายจรืงก็!ด้ ตามอัตราบัญ ชีหมายเลข 2 ท้ายระเบียบ
: 5.2.2 การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พ ักในลักษณะจ่ายจริง ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO)
:/ 5 J ค ่า f 'โหนะแป่งเบิน 3 ลักษณะ
5.3.1 พาหนะประจ่าทาง หมายถึง รถไห้ รสโดยสารประจำทาง เคริ่องบิน เรือ และยานพาหนะอื่บที่ไห้บริ่การชนส่ง
แก่'บุศคลทั่วไปเบินประจำมีเส้นทางอัตราค่าโดยสารและค่าระวางที่แน่นอบ
5.3.2 พาหนะรับจ้าง หมายถึง รถแที่กชี รถจักรยานยนต์รับจ้าง
5.3.3 พาหนะส่วนตัว หมายถึง รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่มีใช่ของราชการ โดยการใช้
พาหนะส่วนตัวไปราชการด้องได้อนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
5.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเบิน ต้องจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จำเบิน ต้องจ่าย หากไม่จ่ายไมอัาจถึงจุดหมายแต่ละช่วงที่เดินทาง
■ ไป่ปฏิบัติร่าช่ก่ารได้ เช่น ค่าธรรมเนยมหนังสือเดินทาง ค่าปะยางรถยนต์ (รถส่วนกลาง)

ระเบียบ/ข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 พาไซเพมเติมถึง
(ฉบับที่ 3)
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2709 ลงวันที่ 19 พลุษภาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบ
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมตั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญ หาย
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808,2/ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าไข้จ่าย
ไนการเดินทางิไปราชการและการเข้ารับการติกอบรมซององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ซ่องทางการให้บริการ

o

ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สำนักบริหารทารคลัง'ท้องถี่น ;.
กรมส่งเสริมการป่กครอง'ท้องิถํ่น่
ณอรเทรสำนักงาน: 0 2241 9000 ต่อ 1522 -1524
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบ: 0 2241 9000 ต่อ 1523/

เว็บไซต์ สถ. www.dla.gath
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ซ่องหางการตตต่อ/ร้องเรียน

- ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและ?(ด)นาระบบงบประมาณ
อาคาร 4 ชั้น 5 สำนัทบริหารการคลังท้องคน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องทน
เบอร์โทรสำนักงาน: 0 2241 9000 ต่อ 1522 -1524
เบอร์โทรผู้รับรดซอบ: 0 2241 9000 ต่อ 1523
- เรึบโขต์ สถ. www.dla.go.th “สายตรง สถ.” “สำนักบริหารการคลังท้องทิน”
- สูบย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

“สายตรง สถ.” “สำนักบริหารการคลังห้องถิน่ ”

หรือทาง OR CODE

ผ้พทิ ๆิ นานพงษ์พัทส์ กวี'นนทชัย มุ้อVแวยการส่วนการพิสรรพนอุ*เพนุบแลรพัฒนาร!OIบง'บประมา{น
ผู้ร้น'ร8ง นางวีกาเสราบนท้ผู้รานายการสำนักบริหารกรร*เส์ง'ท้องส์บ : ■
ล้ง พิ สำนักบริหารการคร้งท้องทบ
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