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วิธีปฏิบัตงิานเร่ือง  การขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (โยกย้ายต าแหน่ง) 
                                 

1. วัตถปุระสงค์ : 
          1. เพ่ือให้ก าลังพลข้าราชการทหารที่มีการปรับย้ายต าแหน่งที่สูงขึ้นหรือกลับภูมิล าเนาได้รับสิทธิในการ
ขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
          2. เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานส าหรับการขอค่าโยกย้ายต าแหน่ง 
          3. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับข้าราชการทหารที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานและสิทธิ
ที่จะได้รับในการขอค่าโยกย้ายต าแหน่ง 
          4. เพ่ือพัฒนาความรู้และระบบการปฏิบัติงานให้ทันสมัย 
        
2. ขอบเขต : 
          1. ขอบเขตด้านเนื้อหา – คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้อง 
          2. ขอบเขตด้านกระบวนการ – ครอบคลุมเริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการของบประมาณค่าโยกย้ายต าแหน่ง จนถึง
ขั้นตอนการสั่งจ่าย และสิ้นสุดเมื่อผู้มีสิทธิ์เบิกได้รับ 
          3. ขอบเขตด้านการปฏิบัติงาน – วิธีการปฏิบัติงานและกระบวนการต่างๆ ของงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่         
 
3. ค าจ ากัดความ : 
          1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติเพ่ือไม่ให้เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก      
ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว  
        ลักษณะการเดินทางไปราชการ มี 3 ประเภท  
            1.) การเดินทางไปราชการชั่วคราว  

1.1) การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้ งส านักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติตามค าสั่ ง
ผู้บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการโดยปกติ 

1.2) การไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  
1.3) การไปช่วยราชการ ไปรักษาการในต าแหน่งหรือไปรักษาราชการแทน  
1.4) การเดินทางไปราชการเฉพาะระหว่างเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักรของผู้ซึ่งรับราชการประจ า    

ในประเทศ 
1.5) การเดินทางข้ามแดนชั่วคราวเพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศตามข้อตกลงระหว่าง 

ประเทศ 
2.) การเดินทางไปราชการประจ า  

2.1) การเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน รักษาการในต าแหน่งเพ่ือด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงาน
ใหม ่

2.2) การเดินทางไปประจ าส านักงานแห่งเดิมในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้ายส านักงาน 
2.3) การเดินทางไปปฏิบัติตามโครงการหรือช่วยราชการที่มีก าหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการหรือการ

ช่วยราชการไว้ชัดเจนซึ่งมีก าหนดเวลาตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป 
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2.4) การเดินทางไปช่วยราชการที่ไม่อาจก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดซึ่งต่อมาภายหลังส่วนราชการมี
ความจ าเป็นต้องให้อยู่ช่วยราชการที่สถานเดิมนั้น ให้นับเวลาการช่วยราชการต่อเนื่องและให้ถือเวลาการช่วย
ราชการตั้งแต่วันที่ครบก าหนดหนึ่งปีเป็นต้นไป เป็นการเดินทางไปราชการประจ า 
          3.) การเดินทางกลับภูมิล าเนา 

3.1) การเดินทางเพ่ือกลับภูมิล าเนาเดิม (ท้องที่ขึ้นทะเบียนทหารครั้งแรก) ของผู้เดินทางไปราชการ
ประจ าในกรณีที่ออกจากราชการหรือถูกสั่งพักราชการ 

3.2) ท้องที่ที่เริ่มรับราชการ กลับเข้ารับราชการหรือได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างครั้งแรกหรือครั้ง
สุดท้าย 

3.3) ให้กระท าภายใน 180 วัน ถ้าเกินต้องได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังก่อน 
 

          2. ผู้เดินทาง หมายถึง ข้าราชการสังกัดกองทัพบกหรือลูกจ้างซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างจาก
งบประมาณรายจ่าย ซึ่งได้รับค าสั่งให้เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราว หรือไปประจ าต่างส านักงานหรือเดินทาง
กลับภูมิล าเนาเดิม 
 

          3. สิ่งของส่วนตัว หมายถึง สิ่งของต่างๆ นอกจากสิ่งของติดตัว ซึ่งผู้เดินทางมีสิทธิน าไปได้ โดยต้องเสีย
ค่าระวางบรรทุกด้วยงบประมาณการเคลื่อนย้าย และมีอัตราก าหนดไว้ใน พรฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 
          4. ผู้มีสิทธิในการเบิกค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตัว 
                1. การเดินทางไปราชการประจ าต่างส านักงาน 
                2. การออกราชการ 
                3. การเสียชีวิต 
              การเดินทางไปราชการต่างส านักงาน 
                    -  ก าลังพลรักษาการในต าแหน่ง เพื่อด ารงต าแหน่งใหม่ ณ ส านักงานใหม่ 
                    -  ก าลังพลไปประจ าส านักงานแห่งเดิมในท้องที่แห่งใหม่ในกรณีย้ายส านักงาน 
              การออกจากราชการ 
                    -  ก าลังพลเกษียณอายุราชการ 
                    -  ก าลังพลเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด 
                    -  กรณีลาออกจากราชการและให้ออกจากราชการ ไม่สามารถเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวได้ 
                       ข้อสังเกตและข้อแนะน า 
                            - ก าลังพลที่หน่วยบรรจุครั้งแรกกับหน่วยที่ปฏิบัติราชการครั้งสุดท้าย ต่างหน่วยต่างสังกัด 
หลังออกจากราชการต้องกระท าภายใน 180 วัน และหน่วยที่ออกจากราชการเป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่าย 
                            -  ก าลังพลที่มีหน่วยบรรจุครั้งแรกกับหน่วยที่ปฏิบัติราชการครั้งสุดท้าย หน่วย/สังกัด
เดียวกัน ไม่สามารถเบิกค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวได้ 
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              การเสียชีวิต  หมายถึง  ก าลังพลที่เสียชีวิตขณะรับราชการ 
                   ข้อสังเกตและข้อแนะน า  ก าลังพลที่มีหน่วยบรรจุครั้งแรกกับหน่วยที่เสียชีวิตในราชการครั้ง 
สุดท้าย ต่างหน่วยต่างสังกัดหลังออกจากราชการต้องกระท าภายใน 180 วัน และหน่วยที่ก าลังพลออกราชการ
เป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายโดยทายาทต้องเพ่ิมเอกสาร/หลักฐานประกอบการจัดท าค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ดังนี้.  
                     -  บุตรเป็นคนจัดท า : ส าเนามรณบัตร, ส าเนาสูติบัตร, ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                     -  คู่สมรสเป็นคนจัดท า : ส าเนามรณบัตร, ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนบ้าน 

          5. ค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตัว (ค่าโยกย้ายต าแหน่ง)  
                     -  เมื่อได้รับค าสั่ง ทบ. ไปประจ าส านักงาน/สังกัดใหม่ภายใน ทบ. รวมทั้งกรณีไปประจ า
ส านักงานซึ่งต่างสังกัด (ส่วนราชการอ่ืน) ให้หน่วยต้นสังกัดเดิมออกค าสั่งเดินทางไปประจ าต่างส านักงานพร้อม 
ผนวก ฉ ให้กับก าลังพลเพื่อเป็นเอกสารประกอบให้หน่วยสังกัดใหม่ ด าเนินการเบิกจ่าย 
                     -  การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม (ท้องที่ที่บรรจุครั้งแรก) ส าหรับก าลังพลที่ลาออกจากราชการ
ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนดและก าลังพลที่เกษียณอายุราชการ (อายุครบ 60 ปีใน 1 ต.ค.) ให้
หน่วยที่ก าลังพลปฏิบัติราชการครั้งสุดท้ายเป็นผู้ด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 

อัตรา ค่าขนย้ายส่ิงของส่วนตัวในการเดินทางไปราชการประจ าในราชอาณาจักร 

ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) อัตรา 75% ระยะทาง (กม.) อัตรา (บาท) อัตรา 75% 

1 – 50 2,000.- 1,500.- 751 – 800 11,500.- 8,625.- 

51 – 100 2,500.- 1,875.- 801 – 850 12,000.- 9,000.- 

101 – 150 3,000.- 2,250.- 851 – 900 13,000.- 9,750.- 

151 – 200 4,000.- 3,000.- 901 – 950 13,500.- 10,125.- 

201 – 250 4,500.- 3,375.- 951 – 1,000 14,000.- 10,500.- 

251 – 300 5,000.- 3,750.- 1,001 – 1,050 15,000.- 11,250.- 

301 – 350 6,000.- 4,500.- 1051 – 1,100 15,500.- 11,625.- 

351 – 400 6,500.- 4,875.- 1,101 – 1,150 16,000.- 12,000.- 

401 – 450 7,000.- 5,250.- 1,151 – 1,200 17,000.- 12,750.- 

451 – 500 8,000.- 6,000.- 1,201 – 1,250 17,500.- 13,125.- 

501 - 550 8,500.- 6,375.- 1,251 – 1,300  18,500.- 13,875.- 

551 – 600 9,000.- 6,750.- 1,301 – 1,350 19,000.- 14,250.- 

601 – 650 9,500.- 7,125.- 1,351 – 1,400 19,500.- 14,625.- 

651 – 700 10,000.- 7,500.- 1,401 – 1,450 20,000.- 15,000.- 

701 – 750   11,000.- 8,250.- 1,451 – 1500 20,500.- 15,375.- 

ระยะทางท่ีเกิน 1,500 กิโลเมตรขึ้นไปให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด  



วิธีปฏิบัตงิานที่  WI-BUD-002 
เร่ือง  :  การขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (โยกย้ายต าแหน่ง)                                                                                       

หน้าที่  4/19 
ฉบับที่ : 1   แก้ไขคร้ังที่  -   

             **ข้อควรระวัง**  
1. ค่าขนย้ายของส่วนตัว เป็นการเบิกในลักษณะเหมาจ่าย ตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีหมายเลข 4 ท้าย 

ระเบียบ กค. ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550  
2.   การปรับค่าใช้จ่ายค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวเพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 75 ของอัตราที่ กค. ก าหนด 

ตามหนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห 0406/2044 ลง 12 มิ.ย.58   
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ : 
1.  รอง ผบ.มทบ.27  : ลงนามอนุมัติเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ทภ.2 
2.  นคป.มทบ.27     : ร่าง/ตรวจ หนังสือเพ่ือเสนอขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

พร้อมตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง  
3.  เจ้าหน้าที่/เสมียนงบประมาณ  :  เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ผู้เดินทางเสนอขอมาตามสาย

การงบประมาณ จากนั้นรวบรวมด าเนินการ 
4.  เจ้าหน้าที่/หน่วยปลายทางของผู้เสนอขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว  :  ด าเนินการรวบรวมเอกสาร

หลักฐานของก าลังพลที่มีความประสงค์ขอค่าขนย้ายฯ แล้วจัดท าหนังสือเสนอความต้องการงบประมาณฯ มายัง 
มทบ.27 (ตามสายการงบประมาณ) 

5.  ก าลังพลผู้เสนอขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว  :  น าเอกสารหลักฐานที่ได้จากหน่วยต้นทางมายื่นให้กับ
หน่วยปลายทางเพ่ือด าเนินการขอค่าขนย้ายฯ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน : 
           1. เมื่อก าลังพลที่เดินทาง (โยกย้ายต าแหน่ง) น าเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากหน่วยต้นทางมายื่นให้กับ 
ฝคง.มทบ.27 เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าโยกย้ายต าแหน่ง โดยใช้เอกสารทั้งสิ้นจ านวน 3 ชุด ดังนี้ 
                 1.1 ผนวก ฉ (รายงานการเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน) ที่หน่วยต้นสังกัดเดิม (ต้นทาง)  
เป็นผู้ออกให้ 
                 1.2 ค าสั่งให้นายทหารรับราชการและปรับเงินเดือน พร้อมบัญชีรายชื่อ 
                 1.3 ค าสั่งให้ข้าราชการเดินทางไปรับราชการต่างส านักงาน 
           2. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝคง.มทบ.27 ด าเนินการลงทะเบียนรับเอกสาร 
           3. เจ้าหน้าที่/เสมียนงบประมาณ ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ 
และรวบรวมด าเนินการน าเรียนผู้บังคับบัญชา เพ่ือขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (ค่าโยกย้ายต าแหน่ง) 
           4. เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (ผบ.มทบ.27) เรียบร้อยแล้ว ฝคง.มทบ.27 จัดส่งเอกสารหลักฐาน
เสนอ มทภ.2 (ผ่าน กปช.ทภ.2) 
           5. เมื่อ กปช.ทภ.2 ได้รับเอกสาร จากนั้นจะรวบรวมด าเนินส่งต่อ ส านักงานปลัดบัญชี กองทัพบก    
(สปช.ทบ.) เพื่อของบประมาณค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัวต่อไป 
           6. เมื่อ สปช.ทบ. ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานต่างๆ เพ่ือจะได้ด าเนินการสั่งจ่ายงบประมาณไปยังหน่วยผู้ขอ 
           7. สปช.ทบ. โอนงบประมาณค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (ค่าโยกย้ายต าแหน่ง) ไปยังหน่วยที่เสนอ         
ของบประมาณ 
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           8. เมื่อ มทบ.27 ได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเจ้าหน้าที่/เสมียนงบประมาณ       
ลงทะบียนคุมงบประมาณตามรหัสงบประมาณ และประสานไปยังก าลังพลผู้เดินทางหรือหน่วยงานปลายทางเพ่ือ
ด าเนินวางฎีกาเพ่ือขอเบิกจ่ายเงินค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (ค่าโยกย้ายต าแหน่ง) 
           9. เมื่อ มทบ.27 ได้รับฎีกาค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (ค่าโยกย้ายต าแหน่ง) เรียบร้อยแล้ว ให้รีบด าเนินการ
ตัดจ่ายและส่งฎีกาต่อไปยัง ฝกง.มทบ.27 เพ่ือเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป    

  **ข้อควรระวัง** 

          1. ในการจัดท าหนังสือค าขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ต้องท าหนังสือฯ ภายในปีงบประมาณนั้นๆ เช่น 
ค าสั่ง ทบ.ฯ ออกหนังสือ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ต้องจัดท าหนังสือในปีงบประมาณ 2560 เท่านั้น มิฉะนั้น
จะกลางเป็น การค้างเบิกข้ามปี   

              การค้างเบิกข้ามปี หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณท่ีเกิดค่าใช้จ่าย 
   หมาเหตุ  เอกสารเพ่ิมเติม ในการจัดท าหนังสือฯ/ฎีกาฯ ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว 

สิทธิของข้าราชการทหาร เอกสารเพิ่มเติม 

ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว ลักษณะค้างเบิกข้ามปี - รายงานความล่าช้าของเอกสาร(เจ้าตัวจัดท า) 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนสาเหตุการ
ขอรับการสนับสนุนค่าขนย้ายล่าช้า 
- รายงานผลการสอบสวนสาเหตุการขอรับการ
สนับสนุนค่าขนย้ายล่าช้า 

ข้าราชการเกษียณอายุราชการ - ส าเนาการเข้ารับราชการครั้งแรก 

ข้าราชการเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด - ส านาการเข้ารับราชการครั้งแรก 

ข้าราชการเสียชีวิต (ถ้าทายาท บุตรเป็นผู้จัดท า) - ส าเนามรณบัตร 
- ส าเนาสูติบัตร 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ข้าราชการเสียชีวิต (ถ้าทายาท คู่สมรสเป็นผู้จัดท า) - ส าเนามรณบัตร 
- ส าเนาทะเบียนสมรส 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
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6. เอกสารอ้างอิง : 
           - พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553)  
           - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 (แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) 
           - คู่มือปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไป (ฉบับแก้ไขปรับปรุง ปี 58) กรมการเงินทหารบก  
           - หนังสือ สปช.ทบ. ท่ี กห 0406/2044 ลง 19 มิ.ย.58 
           - ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการจัดการเคลื่อนย้าย พ.ศ.2537  
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ : 
           - เอกสารที่ใช้ประกอบหลักฐานในการเสนอขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (ค่าโยกย้ายต าแหน่ง) มีดังนี้ 

1. ค าสั่งให้นายทหารเดินทางไปประจ าต่างส านักงาน (ค าสั่งเดินทางจากหน่วยเดิม) 
2. ผนวก ฉ รายงานเดินทางขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (พร้อมบัญชีรายชื่อด้านหลัง) 
3. ค าสั่ง ทบ. (พร้อมบัญชีรายชื่อ) 

 
8. เอกสารบันทึก : 
           - เอกสารที่ใช้ประกอบหลักฐานในการเสนอขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (ค่าโยกย้ายต าแหน่ง) จะถูก
จัดเก็บไว้ที่ ฝคง.มทบ.27 จ านวน 1 ชุด และอีก 1 ชุดจะถูกแนบฎีกาประกอบการเบิกจ่ายฯ และจะถูกจัดเก็บไว้ที่ 
ฝกง.มทบ.27 เป็นระยะเวลา 10 ปี เพื่อรอรับการตรวจจาก สตน.ทบ. 
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9. แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าลังพลที่โยกยา้ยต าแหน่ง 

กรณีเอกสารไม่ถกูต้อง 

หน่วยปลายทาง (ต้นสังกัดใหม่) ของผู้โยกย้ายต าแหน่ง 

แผนผังการขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (ค่าโยกย้ายฯ) 
เมื่อโยกย้ายต าแหน่งเข้ามาในหน่วย  

เมื่อก าลังพลที่โยกยา้ยต าแหน่งได้รับ
เอกสารหลักฐานจากหน่วยต้นทาง 

 

เจ้าหน้าที่ประจ าหนว่ย (ปลายทาง) 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เพือ่ท า
หนังสือขอค่าโยกยา้ยมายัง มทบ.27 

 

เจ้าหน้าที่/เสมียนงบประมาณ  
มทบ.27 ด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานเพื่อเสนอของบประมาณ
ต่อไปยัง ทภ.2 หากไม่ถูกต้องส่งกลับ
คืนยังหน่วยปลายทาง 

 
กปช.ทภ.2 ได้รับเอกสาร รวบรวม
ด าเนินส่งต่อ ส านักงานปลัดบัญชี 
กองทัพบก (สปช.ทบ.) เพื่อขอ
งบประมาณค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว
ไปยัง  สปช.ทบ. หากเอกสารไม่
ถูกต้อง ครบถ้วนจะถูกส่งกลับมายัง 
มทบ.27  

  

สปช.ทบ. 

สปช.ทบ.ด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน เพื่อด าเนินการส่ังจ่าย
งบประมาณไปยังหน่วยผู้ขอ หากไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน จะถกูส่งกลับมายัง 
กปช.ทภ.2 

 

 

ฝ่ายโครงการและงบประมาณ มทบ.27 ฝคง.มทบ.27  
  - ได้รับสั่งจ่ายงบประมาณ เจา้หน้าที่/
เสมียน งบประมาณ มทบ.27 ลงทะเบียนคุม
งบประมาณและประสานไปยังก าลังพล       
ผู้เดินทาง เพื่อด าเนินวางฎกีาขอเบกิ         
ค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว  
  - ได้รับฎีกาค่าขนยา้ยสิ่งของส่วนตัว 
ด าเนินการตัดจ่ายและส่งฎีกาไปยัง ฝกง.ม
ทบ.27 เพื่อเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป    

ฝ่ายการเงิน มทบ.27 

 

ฝกง.มทบ.27 ได้รับฎีกาค่าขนยา้ยสิ่งของ
ส่วนตัว ด าเนินการโอนค่าขนยา้ยสิ่งของ
ส่วนตัวให้กับก าลังพลที่โยกย้ายต าแหนง่     

 

ก าลังพลที่โยกยา้ยต าแหน่ง 

 

No 

ฝ่ายโครงการและ 
งบประมาณ มทบ.27 

ทบ.27 

กปช.ทภ.2 

Yes 

 
No 

Yes 

 

No 
 

Yes 
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 10. มาตรฐานงาน : 
          - ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้อง  
 
 11. ระบบการติดตามและประเมินผลกระบวนการ :  
 

รายงานตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ 2561  
ฝ่ายโครงการและงบประมาณ มทบ.27 

 

ล าดับ รายการ ค่า 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดรายเดือน ปีงบประมาณ 2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. - ร้อยละความผิดพลาด 
ของเอกสารหลกัฐาน 
 

< 5% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     

2. - ระยะเวลาในการ
ด าเนนิการของบประมาณ 
 

2 
สัปดาห์ 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     

3. - ระยะเวลาในการ
เบิกจ่ายงบประมาณไปยัง
ผู้เดินทางฯ 

7 วัน/ 
ฏีกา 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A     
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 12. ภาคผนวก : 
 1. ตัวอย่างเอกสาร หลักฐานประกอบการขอค่าขนย้ายสิ่งของ (ค่าโยกย้ายต าแหน่ง) ในกรณี
การของบประมาณปกติ ในปีงบประมาณนั้นๆ (ส าหรับเจ้าตัวผู้เดินทางน ามาขอรับงบประมาณ) 
    1) ผนวก ฉ (รายงานการเงินทางไปรับราชการต่างส านักงาน) 
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     2) ค าส่ังให้นายทหารรับราชการและปรับเงินเดือน พร้อมบัญชีรายชื่อ 
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  3) ค าส่ังให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างส านักงาน 
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 2. การจัดชุดเอกสารส าหรับเจ้าหน้าท่ี/ เสมียนงบประมาณ เพื่อด าเนินการของบประมาณค่า
ขนย้ายสิ่งของประจ าตัว (ค่าโยกย้าย) ต่อ ทภ.2 (ผ่าน กปช.ทภ.2) 
    1) บันทึกน าเรียนผู้บังคับบัญชาลงนามเพื่อเสนอของบประมาณไปยัง ทภ.2 
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    2) หนังสือน าส่งการของบประมาณค่าขนย้ายส่งของส่วนตัว (ค่าโยกย้ายต าแหน่ง) 
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     3) ผนวก ฉ.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วิธีปฏิบัตงิานที่  WI-BUD-002 
เร่ือง  :  การขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (โยกย้ายต าแหน่ง)                                                                                       

หน้าที่  16/19 
ฉบับที่ : 1   แก้ไขคร้ังที่  -   

 

    4) เอกสารขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าขนย้ายส่งของส่วนตัว/ค่าโยกย้าย 
 

      
 

 
 

 



 

วิธีปฏิบัตงิานที่  WI-BUD-002 
เร่ือง  :  การขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (โยกย้ายต าแหน่ง)                                                                                       

หน้าที่  17/19 
ฉบับที่ : 1   แก้ไขคร้ังที่  -   

 

 3. ตัวอย่างเอกสาร หลักฐานประกอบการขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (ค่าโยกย้าย) กรณีค้าง
เบิกข้ามปี เอกสารประกอบเช่นเดียวกับกรณีปกติ แต่ผู้เดินทางจะต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
    1) รายงานชี้แจงกรณีส่งเอกสารขอเบิกค่าขนย้ายล่าช้า 
 

 
 

 

 



วิธีปฏิบัตงิานที่  WI-BUD-002 
เร่ือง  :  การขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (โยกย้ายต าแหน่ง)                                                                                       

หน้าที่  18/19 
ฉบับที่ : 1   แก้ไขคร้ังที่  -   

 

    2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีส่งเอกสารค่าขนย้ายล่าช้า 
 

  

 



วิธีปฏิบัตงิานที่  WI-BUD-002 
เร่ือง  :  การขอค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว (โยกย้ายต าแหน่ง)                                                                                       

หน้าที่  19/19 
ฉบับที่ : 1   แก้ไขคร้ังที่  -   

 

    3) สรุปผลการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีส่งเอกสารหลักฐานในการเบิกค่าขนย้ายล่าช้า 
 

  
 

 



 


