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ประวัติความเปนมา 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
     เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหมใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนองคกร ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และการบริหารจดัการ เพ่ือให องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง 
และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งน้ี อํานาจหนาที่และโครงสรางสวนราชการ ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดไวดังน้ี 
 
อํานาจหนาท่ี 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่นและวางระบบ

ในการติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
3. ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยการบริการงานบุคคลสวนทองถิ่น 

5. สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ การ
พัสดุการจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น  

6. สงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวช้ีวัดเพ่ือเปนมาตรฐานการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

8. สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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9. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
10. พัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่นและของกรม 
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
      ตอมาในป พ.ศ.2551 ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกําหนดใหมีราชการบริหารสวน 
ภูมิภาค และจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่น เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกรม ใน
ราชการสวนภูมิภาค เพ่ือใหการดําเนินการกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุม 
ตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และพัฒนาการบริหารของสวนราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา  
 
วิสัยทัศนและพันธกิจ 
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (Vision) 
“ เปนองคกรหลักในการสงเสริมให อปท. เขมแข็งอยางยั่งยืน ” 
พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (Mission) 

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาต ิระดับจังหวัด

และตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจาก ภาคีเครือขาย 
3. สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม และเพ่ิมขีด

ความสามารถของบุคลากร อปท. ใหทํางานอยางมืออาชีพ  
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและ

สามารถพ่ึงตนเองได 
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผูกํากับ

ดูแล อปท. 
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ความรูเก่ียวกับตําแหนงนักวิชาการคลัง  
 

การคลัง 
 
การบริหารการคลัง 
 ในการศึกษาการบริหารการคลัง มีแนวทางการศึกษาที่เนนในดานตางๆ อยู 3 
แนวทาง คือ 
   1.แนวเศรษฐศาสตรการคลัง  เปนแนวที่สนใจในเร่ืองการกําหนด
นโยบายและแผนการคลังตัวแปรตาง ๆ ทางดานการคลัง ตลอดจนความสัมพันธระหวางตัว
แปรดังกลาวในระบบเศรษฐกิจ ซ่ึงมักใชวิธีการศึกษาตามแนว "ปฏิฐานนิยม" 
   2.แนวการบริหารรัฐกิจ  เปนแนวที่สนใจในดานการบริหารซ่ึง
เกี่ยวของกับเร่ืองรูปแบบขั้นตอน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งปญหาในการบริหารการ
คลัง ซ่ึงมักจะใชวิธีการศึกษาตามแนว "ปทัฏฐานนิยม" 
   3.แนวนโยบายสาธารณะและรัฐศาสตร เปนแนวที่สนใจในเร่ือง
กระบวนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบายและการบริหารการคลัง ความสัมพันธระหวาง
การเมืองกับการบริหารงานคลังของภาครัฐบาลตลอดจนผลกระทบของนโยบายการคลัง ตอ
ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซ่ึงมักจะใชวิธีการศึกษาตามแนว "ปฏิฐานนิยม" 
  การศึกษาการบริหารการคลังในแนวของการบริหารรัฐกิจ สามารถแบงออกได
เปน 2 ระดับ คือ 
          1.การบริหารการคลังระดับมหภาค เปนการศึกษาการบริหารการ
คลังโดยภาพรวม จะไมมีการแยกศึกษาเฉพาะงานคลังในดานใดดานหน่ึง การศึกษาการ
บริหารการคลังในระดับมหภาคน้ี ไดแก การศึกษา "การศึกษานโยบายการคลัง" 
   2.การบริหารการคลังระดับจุลภาค  เปนการศึกษาการบริหารการ
คลังในแตละดาน ไดแก 
   - การบริหารการจัดเก็บภาษีและรายไดอื่น ๆ 
   - การบริหารงบประมาณแผนดิน 
   - การบริหารหน้ีสาธารณะ 
   - การบริหารเงินคงคลัง 
   - การบริหารเงินนอกงบประมาณ 
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   - การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและกองทุนพิเศษ 
   - การบริหารทรัพยสินแผนดิน 
   - การบริหารพัสด ุ
   - การบริหารบัญชีรัฐบาลและระบบขอมูลขาวสาร 
   - การบริหารระบบการตรวจสอบและรายงานทางการคลัง 
   - การบริหารการประเมินผลทางการคลัง 
 
พัฒนาการของแนวคิดในการบริหารการคลัง 

พัฒนาการของการคลังรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 
  การศึกษาพัฒนาการของการคลังรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ สามารถแบงออก
ไดเปน 5 ยุค คือ 
  1.ยุคโบราณหรือยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย 
  2.ยุคเสรีนิยมคลาสสิก 
  3.ยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือยุคทุนนิยม 
  4.ยุคสวัสดิการสังคมหรือยุคหลังสงครามโลกคร้ังที ่2 
  5.ยุคทฤษฎีการคลัง 
  ยุคโบราณหรือยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย 
  เปนยุคที่มีการปกครองแบบกษัตริยในสมัยโบราณ นับตั้งแตสมัยของ 
"อริสโตเติล" ซ่ึงในยุคน้ีมีลักษณะเดน คือ ในการบริหารการคลังน้ันผลประโยชนจะตกอยู
แกชนช้ันปกครอง คือ กษัตริย และบรรดาขุนนางทั้งหลาย การบริหารการคลังในยุคน้ีจึงเปน
เร่ืองที่เกี่ยวของกับการบริหารทองพระคลัง 
  ยุคเสรีนิยมคลาสิก 
  อยูในชวงประมาณคริสตศตวรรษที่ 16 - 17 ซ่ึงในยุคน้ีเรียกอีกอยางหน่ึงวา 
"ยุคพาณิชยนิยม" (Mercantilism) ซ่ึงเปนยุคที่มีการลาอาณานิคม เพ่ือสงเสริมความม่ังค่ัง
ใหแกรัฐของตน สําหรับการบริหารการคลังในยุคน้ี ไดแก การลาอาณานิคมใหไดมากที่สุด 
แลวนําเอาทรัพยสินจากอาณานิคมเขาคลัง ยิ่งลาอาณานิคมไดมากเทาไร แสดงวามีความม่ัง
ค่ังมากขึ้นเทาน้ัน 
  ยุคหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือยุคทุนนิยม 
  เปนยุคที่ตรงกับสมัยของ "อดัม  สมิธ" (Adam  Smith) ซ่ึงถือเปนบิดาของ
วิชาเศรษฐศาสตร ยุคน้ีอยูในชวงคริสตศตวรรษที ่19 
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  อดัม  สมิธ ไดเขียนหนังสือที่มีความสําคัญเลมหน่ึง คือ "The Wealth of 
Nation" โดยมีแนวความคิดวา "รัฐบาลควรจะมีบทบาทนอยที่สุดในเร่ืองของการบริหารการ
คลังและปญหาทางเศรษฐกิจการเงินการคลัง ควรจะปลอยใหเปนไปตาม    กลไกราคา 
  ยุคสวัสดิการสังคมหรือยุคหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
  เปนยุคที่เศรษฐกิจตกต่ํามาก ซ่ึงปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นก็คือ "ปญหาการ
วางงาน" 
  นักเศรษฐศาสตรที่สําคัญในยุคน้ี คือ "John  Maynard Keynes" ซ่ึงมีแนวคิด
ที่สําคัญคือ ในการบริหารการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจน้ัน "รัฐควรจะเขาไปมีบทบาท
แทรกแซงและจัดการแทนกลไกราคา" เพราะถาปลอยใหเปนไปตามกลไก ราคาแลว
เศรษฐกิจจะประสบกับความลมเหลว  
  ยุคทฤษฎีการคลัง 
  อยูในชวงคริสตศตวรรษที่ 20 ซ่ึงก็คือปจจุบันน้ีเอง เปนยุคที่มีแนวความคิด
หลากหลาย คือ 
  -แนวความคิดที่เนนในเร่ืองของทฤษฎีการเงิน ของ "สํานักการเงิน" 
(Monetarism) บุคคลที่มีแนวความคิดน้ี 
  เชน Miltom Friedman 
  -แนวความคิดที่เนนในเร่ืองของอุปทาน 
  -แนวความคิดที่ใหรัฐบาลลดอัตราภาษีเพ่ือใหการผลิตเพ่ิมขึ้น ของพวก 
"Recanism" 
  -และแนวความคิดที่กลับไปนิยมแนวความคิดที่วา รัฐบาลไมควรจะเขาไป
แทรกแซงทางการคา ของอดัม สมิธ ซ่ึงเปนแนวความคิดของพวก "Neo Classic" 
 
การบริหารการคลังรัฐบาล 
  การบริหารการคลัง  เปนเร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารรายรับและรายจายของ
รัฐบาล เพ่ือประโยชนของคนสวนใหญ หรือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมน่ันเอง 
 
ความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนและตางประเทศในระบบเศรษฐกิจ 
  การศึกษาการบริหารการคลังระดับมหภาค จะตองทําความเขาใจในเร่ือง
ระบบเศรษฐกิจเสียกอน ดังน้ี 
  1.ระบบเศรษฐกิจ  สามารถแบงออกไดเปน 2 ระบบ คือ 
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      1.ระบบเศรษฐกิจแบบปด  หมายถึง ระบบเศรษฐกิจที่ประกอบไป
ดวยความสัมพันธระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชนเทาน้ัน 
     2.ระบบเศรษฐกิจแบบเปด หมายถึง  ระบบเศรษฐกิจที่
ประกอบดวยความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนและภาคธุรกิจระหวางประเทศ หรือ
เปนระบบที่มีการคาและการลงทุนระหวางประเทศตลอดจนมีความสัมพันธอื่น ๆ ทาง
เศรษฐกิจกับประเทศตาง ๆ น่ันเอง 
  2.ภาคเศรษฐกิจ 
  ในระบบเศรษฐกิจแบบปดและแบบเปด จะประกอบไปดวยภาคเศรษฐกิจที่
สําคัญๆ อยูดวยกัน 2 ภาคใหญ ๆ คือ 
   1.ภาครัฐบาล (Public Sector) 
   คือ สวนของระบบเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากการตัดสินใจของรัฐบาลและหนวยงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาล   
   หนวยงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาล  ประกอบไปดวย 
   1)หนวยงานสวนกลาง 
   2)หนวยงานสวนทองถิ่น 
   3)รัฐวิสาหกิจ 
   4)หนวยงานอิสระ เชน 
    -สถานศึกษาของรัฐ 
    -สถานพยาบาลของรัฐ 
    -กองทุนหมุนเวียน 
    -กองทุนพิเศษ ฯลฯ 
  ภาครัฐบาลจะทําหนาที่ผลิตสินคาและบริการสาธารณะ (Public Goods and 
Public Service) ซ่ึงเปน  สินคาและบริการที่ผลิตขึ้นมาใชรวมกัน เชน ถนน ประปา ไฟฟา 
โรงเรียน และโรงพยาบาลของรัฐ เปนตน 
  ภาครัฐบาลมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินการ คือ "มุงหา
อรรถประโยชนสูงสุดของระบบเศรษฐกิจสวนรวม" (Utility Maximization) เชน การรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดที่เปนธรรม เปนตน 
  เครื่องมือท่ีใชในการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐบาล  คือ 
  1)กฎหมาย 
  2)ภาษีอากร 
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  3)งบประมาณรายจาย 
  สําหรับแหลงเงินทุนท่ีรัฐนํามาใชจายในการดําเนินงาน คือ 
  1)การพิมพธนบัตรและเหรียญกษาปณ 
  2)รายไดจากภาษีอากร ฯลฯ 
  2.ภาคเอกชน  (Private Sector) 
  คือ สวนของระบบเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจของหนวยครัวเรือน  และหนวยธุรกิจ 
  ภาคเอกชน  ประกอบดวย 
  1) ภาคครัวเรือน (Household Sector) ทําหนาขายปจจัยการผลิตและบริการ
แกภาคธุรกิจ และซ้ือสินคาและบริการจากภาคธุรกิจ   
  2)ภาคธุรกิจ (Business Sector)  ทําหนาที่ซ้ือปจจัยการผลิตจากภาค
ครัวเรือนเพ่ือนํามาผลิตเปนสินคาและบริการขายใหแกภาคครัวเรือนและภาครัฐบาลตอไป
  ภาคเอกชนมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินงานดังน้ี  คือ 
  1)มุงหากําไรสูงสุด (Profit Maximization) ในการดําเนินการ 
  2)มุงหารายรับสูงสุดจากการขาย (Sales-revenue Maximization) คือ ในขณะ
ที่องคการธุรกิจยับไมสามารถจะทํากําไรได เพราะวายังไมบรรลุถึงจุดคุมทุนที่ไดลงทุนไป 
องคการธุรกิจก็จะมีจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่จะไดรับรายรับสูงสุดจากการขายเสียกอน 
เม่ือบรรลุจุดคุมทุนแลวจึงจะทํากําไรสูงสุดตอไป 
  3)มุงหาอรรถประโยชนสูงสุดของผูจัดการ (Managerial Utility Maximization) 
ซ่ึงอาจจะอยูในรูปของเงิน หรืออาจจะอยูในรูปของฐานอํานาจที่จะนําไปสูอํานาจทางการ
เมืองก็ได 
  แหลงเงินทุนของภาคเอกชนท่ีนํามาใชจายในการดําเนินการ มีอยู
ดวยกัน 2 แหลงใหญ ๆ คือ 
  1)แหลงเงินทุนภายใน  ซ่ึงหาไดจากกําไรที่ภาคธุรกิจกันเอาไวลงทุน ซ่ึงเปน
สวนของกําไรที่แยกไวเปนอีกสวนหน่ึงตางหากจากสวนของกําไรที่จะแบงปนสวนใหผูถือหุน
แตละคน เพ่ือจะนําไปใชในการลงทุนตอไป 
  2)แหลงเงินทุนภายนอก เปนเงินทุนที่ไดมาจากการกูยืมจากสถาบันการเงิน
ตางๆ รวมถึงการออกหุนดวย 
  ภาคเอกชนจะใช "กลไกราคา"  เปนเคร่ืองมือในการจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ 
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  3.ความแตกตางระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
  ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจะมีความแตกตางกันอยูหลายดาน ไมวาจะเปนใน
ดานความหมายเคร่ืองมือที่ใชในการจัดสรรทรัพยากร สินคาและบริการ วัตถุประสงคหรือ
เปาหมายในการดําเนินการ รวมทั้งแหลงเงินทุนดวย ดังจะเห็นไดจากขอเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชน ดังตอไปน้ี 
ตารางการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
ความแตกตาง ภาครัฐบาล ภาคเอกชน 
1. ความหมาย 
 
 
2. เครื่องมือท่ีใชใน
การจัดสรร
ทรัพยากร 
 

 สวนของระบบเศรษฐกิจที่กระทํา
กิจกรรมตาง ๆ โดยการตัดสินใจ
ของรัฐบาลและหนวยงานทาง
เศรษฐกิจของรัฐ 

 -  กฎหมาย  
 -  ภาษีอากร 
 -  งบประมาณรายจาย 

 สวนของระบบเศรษฐกิจ ซ่ึง
ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ดวย
การตัดสินใจของภาคครัวเรือนและ
ภาคธุรกิจ 

** - "กลไกราคา" 

ความแตกตาง ภาครัฐบาล ภาคเอกชน 
3. สินคาและ
บริการ 
 
4. เปาหมาย 
 
 
 
 
 
5. แหลงเงินทุน 

 ผลิต "สินคาและบริการสาธารณะ 
(Public Goods and Service) 

** มุงหา "อรรถประโยชนสูงสุดของ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม" (Utility 
Maximization) 

 -การพิมพธนบัตรและเหรียญ
กษาปณ 

 -ภาษีอากร 

 ผลิต "สินคาและบริการเอกชน" 
(Private Goods and Service) 

 "มุงหากําไรสูงสุด" 
 (Profit Maximization) 
 "มุงหารายรับสูงสุดจากการขาย" 
 (Sales-revenue Maximization) 
 "มุงหาอรรถประโยชนสูงสุดของ

ผูจัดการ" 
 (Managerial Utility Maximization) 
 แหลงเงินทุนภายใน คือ กําไรที่ภาค

ธุรกิจกันไวลงทุน 
 แหลงเงินทุนภายนอก คือ เงินกูจาก

สถาบันการเงินตาง ๆ และการออก
หุน 
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 4.ความสัมพันธระหวางภาครัฐบาลและเอกชน 
  ในระบบเศรษฐกิจน้ันภาครัฐบาลและภาคเอกชนจะมีความสัมพันธกันหลาย
ดาน คือ ความสัมพันธซ่ึงกันและกันในตลาดการเงิน ความสัมพันธในดานรายรับรายจาย
ของรัฐบาล และความสัมพันธในดานที่รัฐบาลเขาไปมีบทบาทในการกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจ เปนตน 
  1.ความสัมพันธระหวางภาครัฐบาลและภาคเอกชนในตลาดการเงิน 
  ตลาดการเงิน   สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 
  1)ตลาดเงิน  หมายถึง แหลงเงินกูระยะสั้น คือ ไมเกิน 1 ป ซ่ึงเปนแหลงของ
เงินกูที่มีสภาพคลองสูงกวาตลาดทุน 
  "สภาพคลอง" (Liquidity) หมายถึง ลักษณะของตลาดที่มีขีดความสามารถ
เปล่ียนสินทรัพยใหกลายเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว และเกิดการขาดทุนนอยมาก หรือไมเกิด
การขาดทุนเลย เชน การเบิกเกินบัญชี การซ้ือขายตั๋วเงินคลัง เปนตน 
  2)ตลาดทุน  หมายถึง แหลงเงินกูระยะยาว คือ เกิน 1 ปขึ้นไป ซ่ึงเปนแหลง
ของเงินกูที่มีสภาพคลอง นอยกวาตลาดการเงิน และมีความเสี่ยงสูงกวาตลาดการเงิน การ
กูยืมในตลาดหุน เชน พันธบัตร หุน หุนกู เปนตน 
  3)ตลาดเงินตราตางประเทศ  หมายถึง แหลงที่มีการซ้ือขายแลกเปล่ียน
เงินตราตางประเทศ 
  นอกจากท่ีกลาวมาแลว ตลาดการเงินสามารถแบงออกไดอีกเปน 2 
ประเภท  ดังน้ี 
  1)ตลาดการเงินในระบบ  หมายถึง ตลาดการเงินที่ทําการเคล่ือนยายเงิน
ผานสถาบันการเงินที่จดทะเบียนตองตามกฎหมาย ไดแก 
  (1)กลุมธนาคาร  เปนสถาบันการเงินที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย และ
ดําเนินกิจการในรูปของธนาคาร ไดแก 

  - ธนาคารแหงประเทศไทย หรือ ธนาคารกลาง และอาจเรียกอีก
อยางหน่ึงไดวา ธนาคารชาติ เปนสถาบันการเงินของรัฐบาล ทําหนาที่ควบคุมปริมาณเงิน
ของประเทศ ออกธนบัตร ควบคุมตรวจสอบสถาบันการเงิน เพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู 
และรักษาทนุสํารองเงินตราระหวางประเทศ เปรียบเสมือนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย 
คือ ใหผูยืมและรับฝากเงินของธนาคารพาณิชย เปนตน ธนาคารแหงประเทศไทย จะไม
ทําธุรกิจโดยตรงกับประชาชน คือ จะไมรับฝากเงินจากประชาชน 
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  - ธนาคารพาณิชย เปนสถาบันการเงินที่ใหญที่สุด เพราะมี
ปริมาณเงินฝากและจํานวนเงิน ใหกูสูงสุดเม่ือเทียบกับสถาบันการเงินอื่น ๆ 

  - ธนาคารออมสิน เปนสถาบันการเงินของรัฐ ทําหนาที่เปน
สื่อกลางในการระดมเงินออมจากเอกชนสูรัฐบาล และนําไปใหรัฐวิสาหกิจกูไปใชเปนเงินทุน
พัฒนาประเทศ 

  - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  เปนธนาคาร
ของรัฐบาล มีวัตถุประสงค ที่จะใหความชวยเหลือทางการเงิน เพ่ือสงเสริมอาชีพหรือการ
ดําเนินงานของเกษตรกร กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตร โดยการใหกู 

  - ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนธนาคารของรัฐบาล มี
วัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการสงเสริมใหประชาชนมีอาคาร 
  (2)กลุมสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในรูปของธนาคาร  เปนสถาบัน
การเงินที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย และไมไดอยูในรูปของธนาคาร ไดแก 

  - บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ทําหนาที่คลายธนาคารพาณิชย 
  - บริษัทประกันชีวิต 
  - บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรม  มีวัตถุประสงคที่จะจัดหาทุนเพ่ือให

กูระยะยาวแกกิจกรรม อุตสาหกรรม 
  - บริษัทเครดิตฟองซิเอร ทําธุรกิจที่สําคัญไดแก ใหกูยืมเงินโดยวิธี

รับจํานองอสังหาริมทรัพย ใหเชาซ้ืออสังหาริมทรัพย เปนตน 
  - สหกรณออมทรัพย  เปนสถาบันการเงินที่ใหบริการเฉพาะ

สมาชิกเทาน้ัน 
  - ตลาดหลักทรัพย  หรือ ตลาดทุน มีหลักทรัพย คือ พันธบัตร

และหุนของบริษัทตาง ๆ เปนสินคาที่ซ้ือขายกัน 
  - สถานธนานุเคราะห  หรือ โรงรับจํานํา เปนสถาบันการเงินขนาด

เล็ก ที่ใหกูยืมแกประชาชน ทั่วไป โดยการรับจํานําสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆ 
  - สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอม  มีวัตถุประสงค ใหกูยืม

ระยะปานกลางและระยะยาวแกอุตสาหกรรมขนาดยอม ที่ดําเนินการโดยเอกชนในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา 
  2)ตลาดการเงินนอกระบบ  หมายถึง ตลอดการเงินที่มีการเคล่ือนยายเงิน
โดยมิไดผานสถาบันการเงินที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย ไดแก 
   (1) การกูยืมเงินระหวางบุคคล 
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นโยบายทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 
 จากนโยบายทางเศรษฐกิจตาง ๆ ทั้ง 5 นโยบายน้ัน จะเห็นไดวามีนโยบายที่
เกี่ยวของกับการบริหารการคลังที่สําคัญ ๆ อยูดวยกัน 2 นโยบาย คือ 
  1.นโยบายการคลัง 
  ประกอบไปดวยนโยบายตาง ๆ หลายดานดวยกัน คือ 
  1)นโยบายดานการงบประมาณแผนดิน  แบงเปน 3 ประเภท คือ 
   (1)นโยบายงบประมาณสมดุล  หมายถึง นโยบายที่มีการจัดสรร
ทรัพยากร โดยมีรายรับและรายจายของรัฐบาลเทากัน 
   (2)นโยบายงบประมาณเกินดุล  หมายถึง นโยบายที่มีการจัดสรร
ทรัพยากร โดยมีรายรับของรัฐบาลมากกวารายจายของรัฐบาล 
   (3)นโยบายงบประมาณขาดดุล  หมายถึง นโยบายที่มีการจัดสรร
ทรัพยากร โดยมีรายรับของรัฐบาลนอยกวารายจายของรัฐบาล 
  นอกจากน้ีนโยบายดานงบประมาณแผนดิน ยังสามารถแบงออกไดอีก 
2 แบบ คือ  
   1) นโยบายการคลังแบบขยายตัว  หมายถึง การใชนโยบาย
งบประมาณขาดดุล คือ รัฐบาลมีการใชจายเพ่ิมขึ้นมากกวารายรับของรัฐบาล 
   2) นโยบายการคลังแบบหดตัว  หมายถึง การใชนโยบายงบประมาณ
เกินดุล คือ รัฐบาลมีการใชจายลดลงและนอยกวารายรับของรัฐบาล 
  2) นโยบายดานภาษีอากรและการจัดหารายไดตาง ๆ 
  หมายถึง นโยบายที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการจัดเก็บภาษีอากร เชน ภาษีเงิน
ได ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก เปนตน รวมถึงการเพ่ิมลดอัตราภาษี และเกี่ยวของกับการ
จัดหารายไดตาง ๆ ของรัฐดวย 
  3) นโยบายดานการกอหน้ีสาธารณะ 
  หมายถึง นโยบายที่เกี่ยวของกับ "การกอหน้ีสาธารณะ" เพ่ือนํามาชดเชยการ
ขาดดุลงบประมาณ ประจําปของรัฐบาล 
  "หน้ีสาธารณะ" (Public  Debt) หมายถึง หน้ีสินของรัฐบาลซ่ึงอยูในรูปของ
สัญญาที่รัฐบาลใหไวแกผูใหรัฐบาลกูยืมวา รัฐบาลจะจายคืนเงินตนและดอกเบี้ยจํานวนหน่ึง
ใหแกผูที่รัฐบาลขอกูยืม เม่ือครบกําหนดเวลา 
  ในการกอหน้ีสาธารณะน้ัน สิ่งสําคัญที่สุดที่จะตองคํานึงถึงคือ ความสามารถ
ในการชําระคืน โดย  ไมมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของประเทศ 
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  4)นโยบายการบริหารการคลังดานอื่น ๆ 
  ประกอบดวยนโยบายดังตอไปน้ี คือ 
  (1) นโยบายการบริหารเงินคงคลัง 
  (2) นโยบายการบริหารเงินนอกงบประมาณ 
  (3) นโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนและกองทุนพิเศษ 
  (4) นโยบายการบริหารพัสด ุ
  (5) นโยบายการบริหารทรัพยสินแผนดิน 
  (6) นโยบายการบริหารการบัญชีรัฐบาลและการจัดระบบขอมูลขาวสารดาน
การคลัง 
  (7) นโยบายการบริหารการตรวจสอบและรายงานทางการคลัง 
  (8) นโยบายการบริหารการประเมินผลทางการคลัง 
 
  2.นโยบายการเงิน 
  สามารถแบงอกไดเปน 2 แบบ คือ 

1) นโยบายท่ีมีผลท่ัวไป 
  หมายถึง นโยบายการเงินที่มีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจโดยทั่วไป ไดแก 
   (1) นโยบายเกี่ยวกับการซ้ือขายหลักทรัพยและตราสาร 
   (2) นโยบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงอัตราการถือเงินสดสํารองของ
ธนาคารพาณิชย 
   (3) นโยบายเกี่ยวกับการเพ่ิมหรือลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง 
   (4) นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมปริมาณสินเช่ือรวมของระบบธนาคาร 
   (5) นโยบายเกี่ยวกับการเพ่ิมหรือลดปริมาณเครดิตที่ธนาคารกลาง
ใหแกภาครัฐบาลและภาคเอกชน 
   (6)นโยบายเกี่ยวกับการแทรกแซงเพ่ือกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
และเงินใหกูยืม 
   (7)นโยบายเกี่ยวกับการชักจูงใหสถาบันการเงินดําเนินการตามที่
เห็นสมควร 
  2)นโยบายท่ีมีผลตอภาคเศรษฐกิจใดภาคเศรษฐกิจหน่ึงโดยเฉพาะ 
  นโยบายการเงินประเภทน้ี จะมีผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจใดภาคเศรษฐกิจ
หน่ึงเทาน้ัน ไดแก 
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2548 

 
ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานทีเ่กี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการ
จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนงัสือราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานกังาน หรือหนวยงานอืน่ใดของ

รัฐทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือใน
ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเร่ืองใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทาํงาน หรือคณะบุคคล
อื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกนั 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือที่มไีปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมไีปถึงหนวยงานอืน่ใดซึ่งมใิชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือทีห่นวยงานอืน่ใดซึ่งมใิชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาํขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาํขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทาํขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
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หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมถึีงหนวยงานอื่นใดซึง่มิใชสวนราชการ หรือที่
มีถึงบุคคลภายนอก  
 

หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน

หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวดัเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  
 

หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือทีใ่ชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวนราชการ

ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมขึน้ไป เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตรา หนังสือประทับตราใหใชไดทั้ง
ระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่
ไมใชเร่ืองสําคญั ไดแก 

1. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคญั หรือการเงิน 
4. การแจงผลงานที่ไดดาํเนนิการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
5. การเตือนเร่ืองทีค่าง 
6. เร่ืองซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทาํเปนคาํส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  

 
หนังสือสั่งการ 

หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบที่กาํหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ
ไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการม ี3 ชนิด ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 

คําส่ัง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช
กระดาษตราครุฑ  

ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไมกไ็ด เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  
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สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 

 
พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน

ไป 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัดเทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล ขาราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา 
และขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ซ่ึงไดรับ
การบรรจุและแตงตั้งใหปฏิบัติราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาจัดเปนเงินเดือนของ
ขาราชการหรือพนักงาน สวนทองถิ่น 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  

 การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหง ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัดคณะหน่ึง ประกอบดวย 
(1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัดน้ัน 

ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ี ในกรณีจําเปน
เพ่ือประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการ
กําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเม่ือใดก็ได 

(3) ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสี่คน ประกอบดวย นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
คัดเลือกจํานวนหน่ึงคน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูแทนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหน่ึงคน 
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(4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดาน
การบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการ
จัดการหรือดานอื่นที่จะเปนประโยชนแกการบริหารงาน บุคคลขององคการบริหารสวน
จังหวัด 

มีปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเลขานุการคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปน้ี 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ 
(3) ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(4) ไมเปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(6) ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
(7) ไมเปนเจาหนาที่หรือผูมีตําแหนงใด ๆ ในพรรคการเมือง 

 
 การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

เทศบาลที่อยูในเขตจังหวัดหน่ึง ใหมีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลรวมกันคณะหน่ึง
ทําหนาที่บริหารงานบุคคลสําหรับ เทศบาลทุกแหงที่อยูในเขตจังหวัดน้ัน ประกอบดวย 

(1) ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 
(2) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนหาคนจากสวนราชการในจังหวัด น้ัน ซ่ึง

ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ี ในกรณีจําเปนเพ่ือ
ประโยชนในการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกําหนด
สวนราชการที่เกี่ยวของเม่ือใดก็ได 

(3) ผูแทนเทศบาลจํานวนหกคน ดังน้ี 
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซ่ึงประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเอง

จํานวนสองคน 
(ข) นายกเทศมนตรี ซ่ึงนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดน้ันคัดเลือกกันเองจํานวนสอง

คน 
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ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  

แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 8/1 มาตรา 15 มาตรา 17 มาตรา 22 

มาตรา 23 มาตรา 26 มาตรา 33 มาตรา 47 มาตรา 49 มาตรา 51 มาตรา 54 มาตรา 56 
มาตรา 57 มาตรา 65 และมาตรา 70 แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2526 และฉบับที่แกไขเพ่ิมเติม กระทรวงการคลังจึงกําหนดระเบียบไว 
ดังตอไปน้ี 

ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554”  

ขอ 2  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไปเวนแตขอ 4 และขอ 5 แหงระเบียบน้ี บัญชีหมายเลข 2 และบัญชีหมายเลข 3 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติมโดยขอ 9 แหงระเบียบน้ี ใหใชบังคับตั้งแตวันที่มาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 
แหงพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 มีผลใช
บังคับเปนตนไป  

ขอ 3  ให ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเกี่ยวกับศพ
ขาราชการและ ลูกจางประจําของทางราชการซ่ึงถึงแกความตายในระหวางเดินทางไป
ราชการ พ.ศ. 2509  

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 
“คาเชาท่ีพัก” หมายความวา คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือที่พักแรม 
“ยานพาหนะประจําทาง” หมายความวา รถไฟ รถโดยสารประจําทางตามกฎหมาย

วาดวยการขนสงทางบกและเรือกลเดินประจําทางตามกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานนํ้า
ไทย และใหหมายความรวมถึงยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสงแกบุคคลทั่วไปเปนประจํา
โดยมีเสนทางอัตราคาโดยสารและคาระวางที่แนนอน 

“พาหนะสวนตัว” หมายความวา รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคล 
ซ่ึงมิใชของทางราชการ ทั้งน้ี ไมวาจะเปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม 

“พ.ข.ต.” หมายความวา เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหนาที่ประจํา 
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อยูในตางประเทศตามระเบียบวาดวยการจายเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับขาราชการซ่ึงมีตําแหนง
หนาที่ประจําอยูในตางประเทศ 

ขอ 5 การอนุมัติระยะเวลาเดินทางไปราชการ ใหผูมีอํา นาจอนุมัติตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทาง
ราชการอนุมัติระยะเวลาเดินทางลวงหนาหรือระยะเวลาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการได
ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กรณีผูเดินทางไปราชการไดรับอนุมัติใหลากิจหรือลาพักผอนตามระเบียบวาดวยการ
น้ันแลวใหขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจตามวรรคหน่ึงดวย 

การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตางประเทศช่ัวคราว ใหอนุมัติ
ระยะเวลาออกเดินทางลวงหนากอนเร่ิมปฏิบัติราชการ และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลัง
เสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการภายในกําหนดเวลาตามบัญชีหมายเลข 1 ทายระเบียบน้ี 

ขอ 5/1 กรณีผูเดินทางไปราชการถึงแกความตายระหวางไปราชการโดยเหตุแหง
ความตายมิ ไดเกิดจากการประทุษรายดวยเหตุสวนตัวหรือการประพฤติช่ัวอยางรายแรงของ 
ตน ใหบุคคลในครอบครัวของผูถึงแกความตายหรือผูจัดการศพมีสิทธิเบิกคาพาหนะ ในการ
เดินทางเพ่ือไปปลงศพหรือคาพาหนะและคาใชจายอื่นที่เกี่ยวกับการสง ศพกลับภายใน
วงเงินและเง่ือนไขดังน้ี 

(1) กรณีเดินทางเพ่ือไปปลงศพ ใหบุคคลในครอบครัวเบิกคาพาหนะไดไมเกินสามคน 
และใหเบิกไดเฉพาะคาพาหนะไปกลับเทาที่จายจริงไมเกินอัตราตามเสนทางจาก ทองที่ที่ผู
ถึงแกความตายรับราชการไปยังทองที่ที่ถึงแกความตายตามสิทธิ ของผูถึงแกความตาย เวน
แตบุคคลในครอบครัวของผูถึงแกความตายมีสิทธิไดรับคาใชจายในการ เดินทางไปราชการ
สูงกวาสิทธิของผูถึงแกความตาย ใหเบิกคาพาหนะไปกลับตามสิทธิของผูน้ัน แตถาผูถึงแก
ความตายไมมีบุคคลในครอบครัว หรือมีแตบุคคลในครอบครัวมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเปน
ผูจัดการศพ ใหผูจัดการศพเบิกคาพาหนะไดเพียงคนเดียว 

(2) กรณีการสงศพกลับ ใหเบิกคาพาหนะในการสงศพกลับไดเทาที่จายจริงแตไมเกิน
อัตราคาพาหนะใน เสนทางจากทองที่ที่ถึงแกความตายไปยังทองที่ที่ผูถึงแกความตายรับ 
ราชการ และใหเบิกคาใชจายอื่นที่จําเปนที่เกี่ยวกับการสงศพกลับไดเทาที่จาย จริง” 

ขอ 6 ในกรณีที่สวนราชการใดไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบน้ีได ใหขอทําความตก
ลงกับกระทรวงการคลัง 

ขอ 7 ใหปลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบน้ี 
 


