
 

 
 

คู่มือจัดท ำโครงกำรศึกษำ 
ของ ทอ.ประจ ำป ี๖๓ - ๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QR Code Line Group โครงกำรศึกษำของ ทอ. 
 

        ไฟล์คู่มือจัดท ำโครงกำรศึกษำของ ทอ. 
        ประจ ำปี ๖๓ - ๖๔ 

 



๑. รหัสการศึกษา 

   ๑.๑  การศึกษาในประเทศ 
รหัส ความหมาย 

ศ ๑๐๑ การศึกษาท่ี นขต.ทอ.ด าเนินการเอง ไม่ใช้งบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ. 
ศ ๑๐๒ การศึกษา ณ สถานศึกษาของหน่วยราชการสังกัด กห.และ สตช.ไม่ใช้งบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ. 
ศ ๑๐๓ การศึกษา อบรม เป็นทุน ทอ. โดยใช้งบประมาณท่ีได้รับบริจาคจากมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ หรืองบประมาณจากหน่วยงานหรือมูลนิธิอื่น 

เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
ศ ๑๐๔ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน การประชุม และการสัมมนา ณ หน่วยงานของรัฐ/เอกชน หรือ สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน  

ไม่ใช้งบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ. 
ศ ๑๐๕ การศึกษาระดับปริญญา และต่ ากว่าปริญญา ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
ศ ๑๑๑ การศึกษาท่ี ทอ.ด าเนินการเอง โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ (หลักสูตรสายวิทยาการที่ได้รับอนุมัติ) 
ศ ๑๑๑.๑ การศึกษาท่ี ทอ.ด าเนินการเอง โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ (ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมท่ีไม่ใช่หลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติ) 
ศ ๑๑๒ การศึกษา ณ สถานศึกษาของหน่วยราชการ สังกัด กห.และ สตช.โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ 
ศ ๑๑๓ การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ณ สถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ 
ศ ๑๑๔ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน การประชุม และการสัมมนา ณ หน่วยงานของรัฐ/เอกชน หรือ สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชน  

โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ 
ศ ๑๑๕ การศึกษา ณ สถานศึกษาของพลเรือน ของ นนอ.และ นพอ.โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษา นนอ.และ นพอ. 
ศ ๑๑๖ การฝึกงานในหน้าท่ี โดยใช้งบประมาณการศึกษาภายในประเทศ 
ศ ๑๑๘ หลักสูตรในประเทศ โดยใช้งบประมาณงบฝึกบินยุทธวิธี 
ศ ๑๑๙ การศึกษา การฝึกอบรม โดยใช้งบประมาณการเสริมสร้างก าลังกองทัพ 

   ๑.๒  การศึกษาต่างประเทศ 
รหัส ความหมาย 

ศ ๒๐๑ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการ DC 
ศ ๒๐๒ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการ IMET 
ศ ๒๐๓ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการ MAP 
ศ ๒๐๔ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามโครงการ MTAP 
ศ ๒๐๕ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา และสังเกตการณ์ ณ ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณท่ีได้รับบริจาค 

จากมูลนิธิคุ้มเกล้าฯ หรืองบประมาณจากหน่วยงานหรือมูลนิธิอื่นเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 
ศ ๒๐๖ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ดูงาน ณ ต่างประเทศ ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
ศ ๒๑๑ การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงาน ประชุมสัมมนา ณ ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณการศึกษาในต่างประเทศ 
ศ ๒๑๒ การศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการ โดยใช้งบประมาณการศึกษาในต่างประเทศ 
ศ ๒๑๓ การศึกษา ดูงาน ชมกิจการ ตรวจเยี่ยม ณ ต่างประเทศ ของข้าราชการ โดยใช้งบประมาณการศึกษาในต่างประเทศ 
ศ ๒๑๔ การศึกษาระดับ PME ณ ต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณการศึกษาในต่างประเทศ 
ศ ๒๑๕ การศึกษา ฝึกงาน ดูงาน โครงการแลกเปลี่ยน เยี่ยมชม ณ ต่างประเทศ ของ นนอ.และ นพอ.โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนการศึกษา นนอ.และ นพอ. 

   ๑.๓  การฝึกศึกษาอื่น ๆ ณ ต่างประเทศ (ฝากบรรจุไว้ในโครงการศึกษาของ ทอ.) 
รหัส ความหมาย 

ศ ๓๑๑ การฝึก การเดินทางไปต่างประเทศ ใช้งบฝึกบิน ตปท./SIM  
ศ ๓๑๒ การฝึก การเดินทางไปต่างประเทศ ใช้งบฝึกบินยุทธวิธี/ฝึกร่วมผสม  
ศ ๓๑๓ การฝึก การเดินทางไปต่างประเทศ ใช้งบ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะ  
ศ ๓๑๔ การเดินทางไปต่างประเทศ (โครงการแลกเปลี่ยนการเยือน) ใช้งบประมาณความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ศ ๓๑๕ การฝึก การเดินทางไปต่างประเทศ ใช้งบประมาณการเสริมสร้างก าลังกองทัพ 
ศ ๓๑๘ การเดินทางไปต่างประเทศโดยใช้งบประมาณโครงการอื่น ๆ 
ศ ๓๑๙ การเดินทางไปตรวจเยี่ยม สน.ผชท.ทอ.ไทย ณ ต่างประเทศ 

 



๒. แนวทางในการจัดท าและเสนอความต้องการหลักสูตรการฝึกศึกษา 
 ๒.๑ หลักสูตรที่หน่วยเสนอความต้องการไว้ในโครงการศึกษาฯ จะต้องเป็นหลักสูตรของสายวิทยาการ หรือ
เป็นการพัฒนาก าลังพลเพ่ือให้ปฏิบัติภารกิจหลักของหน่วยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ.  
แผนแม่บทด้านต่าง ๆ ของ ทอ., นโยบายของ ผบ.ทอ.ตลอดจนเป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.  
พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ รวมทั้งการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง ทอ.กับหน่วยงานนอก ทอ. 
ในการพัฒนาก าลังพลด้านต่าง ๆ (ให้ระบุแหล่งอ้างอิงเพ่ือสามารถตรวจสอบได้) 
 ๒.๒ หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของสายวิทยาการอ่ืน จะต้องผ่านการพิจารณาจากหน่วย หน.สายวิทยาการ
นั้น ๆ ก่อน ยกเว้นหลักสูตรที่ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของสายวิทยาการใด ให้เสนอ กพ.ทอ.โดยตรง 
 ๒.๓ หลักสูตรที่หน่วยด าเนินการเอง ต้องแน่ใจว่ามีผู้เข้ารับการศึกษาครบตามจ านวน และสามารถเปิด
การศึกษาได้ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ (ด าเนินการเบิกเงินได้เสร็จสิ้นโดยเร็ว) 
 ๒.๔ หลักสูตรที่ต้องส่งข้าราชการไปศึกษานอก ทอ.จะต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบการเสนอ  
ความต้องการเพ่ือบรรจุเข้าไว้ในโครงการฯ แนบมาด้วย เช่น เอกสารที่ระบุชื่อหลั กสูตร, ระยะเวลาการศึกษา, 
สถานศึกษา, ค่าใช้จ่าย ฯลฯ จากหน่วยเจ้าของหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือลดภาระงานทางด้านธุรการในการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรในภายหลัง 
 ๒.๕ งบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.และระเบียบปฏิบัติ
ทางด้านการเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผ่านการตรวจสอบ  และลงชื่อรับรองจากนายทหารงบประมาณ 
ของหน่วย 
  ๒.๕.๑ ค่าสมนาคุณ ชม.ปฏิบัติ/สัมมนา ให้ค านวณในอัตราครึ่งหนึ่งของ ชม.บรรยาย 
  ๒.๕.๒ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (วัสดุ ส.ส.ต.) ค านวณในอัตรา ๒๕ บาท/คน/วัน 
  ๒.๕.๓ เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ การค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนา ณ นอกที่ตั้ง 
(รหัส ศ ๑๑๑.๑) ส าหรับค่าอาหารให้ค านวณในอัตราไม่เกินกว่าที่อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงก าหนด 
  ๒.๕.๔ ค่าใบประกาศนียบัตรให้ค านวณในอัตราไม่เกิน ๑๐ บาท/คน 
  ๒.๕.๕ ค่าปกใบประกาศนียบัตรให้ค านวณในอัตราไม่เกิน ๗๐ บาท/คน 
 ๒.๖ สถิติจ านวนทุนย้อนหลัง ๕ ปี ในใบแบบเสนอความต้องการฯ ของแต่ละรหัส ศ ให้ระบุจ านวนผู้เข้ารับ
การศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้ครบถ้วนด้วย (หน่วยไม่ค่อยระบุ) 
 ๒.๗ การพิจารณาข้าราชการร่วมในการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศใช้หลักเกณฑ ์ดังนี้ 
  ๒.๗.๑ ผู้อ านวยการเดินทาง ๑ คน 
  ๒.๗.๒ นายทหารโครงการ ๑ คน 
  ๒.๗.๓ อาจารย์ จ านวนไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษา ถ้ามีเศษเกินครึ่งหนึ่งให้เพ่ิมได้อีก ๑ คน 
  ๒.๗.๔ จนท.จ านวน  ๒ คน ต่อจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาไม่เกิน ๗๕ คน และให้เพ่ิมได้อีก ๑ คน เมื่อจ านวน
ผู้เข้ารับการศึกษามากกว่า ๗๕ คน 
 ๒.๘ การไปส่วนล่วงหน้าให้พิจารณาตามความจ าเป็นโดยใช้เกณฑ์ให้ไป ๒ คน ในระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน 
ยกเว้นหลักสูตร PME, รร.นม.ฯ และ รร.นป.ฯ  

๒.๙  หลักสูตร… 



    
 

 ๒.๙ หลักสูตรที่จะส่งข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ ต้องไม่เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในประเทศไทย 
ยกเว้นหลักสูตรที่มีความจ าเป็นต่อทางราชการ โดยหน่วยจะต้องแสดงเหตุผลที่ละเอียดชัดเจน และให้ค านึงถึง 
การน าความรู้ทางด้านวิทยาการมาเผยแพร่ต่อไปด้วย 
 ๒.๑๐ การเสนอความต้องการ ตามโครงการ DC (พร้อมแนบ BIDS form), MET/FMF (พร้อมแนบ FY2018) 
และ MTAP (ใบแบบ กฝศ ๒๑) ไม่ต้องค านวณค่าใช้จ่าย ยกเว้นโครงการ MAP ให้ค านวณค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าโดยสาร บ.
จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ๒.๑๑ หลักเกณฑ์ในการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ (ตามอนุมัติหลักการ รมว.กห.) 
  ๒.๑๑.๑ ระดับ วทอ. 
   - ประเทศที่ไปศึกษาดูงานคือประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้  
   - ระยะเวลาการดูงานรวมวันเดินทาง ไม่เกิน ๑๕ วัน 
   - การพิจารณาข้าราชการร่วมในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ผู้อ านวยการเดินทาง ๑ คน,  
น.โครงการและอาจารย์ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษา ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไปให้เพ่ิมได้อีก 
๑ คน, จนท.๒ คน ต่อจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาไม่เกิน ๔๐ คนแรก และให้เพ่ิมได้อีก ๑ คน ต่อจ านวนผู้เข้ารับ
การศึกษาที่เพ่ิมข้ึนทุก ๑๐๐ คน    
  ๒.๑๑.๒ ระดับ รร.สธ.เหล่าทัพ 
   - ประเทศที่ไปศึกษาดูงานคือประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
   - ระยะเวลาการดูงาน รวมวันเดินทาง ไม่เกิน ๑๐ วัน 
   - จ านวนอาจารย์และ จนท.เหมือนข้อ ๒.๑๑.๑ 
  ๒.๑๑.๓ ระดับ รร.นอส.ฯ 
   - ประเทศที่ไปศึกษาดูงานคือประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน หรือบวกสาม ได้แก่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
   - ระยะเวลาการดูงาน รวมวันเดินทาง ไม่เกิน ๗ วัน 
   - การพิจารณาข้าราชการร่วมในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ผู้อ านวยการเดินทาง ๑ คน, 
น.โครงการ และอาจารย์ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษา ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไปให้เพ่ิมได้อีก 
๑ คน และ จนท.ไม่เกิน ๒ คน 

 ๒.๑๒ ส าหรับการค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้ระบุแบบ
ธรรมเนียมอ้างอิงที่ใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายของแต่ละหลักสูตรตามที่ กง.กห.ก าหนด แนบมาด้วย 

 

๓. ประเด็น… 



    
 

๓. ประเด็นส าคัญในการจัดท าหลักสูตร/โครงการ 
 ๓.๑ จัดเรียงล าดับความส าคัญของหลักสูตร/โครงการ (คละทุกรหัส ศ และแยกภายในและในต่างประเทศ) 
 ๓.๒ การค านวณค่าใช้จ่ายให้ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.และแนวทางการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่าง ๆ 
 ๓.๓ ค่าตั๋วโดยสาร บ.ให้อ้างอิงตามอัตราที่ กง.ทอ.ก าหนด 
 ๓.๔ ค่ายานพาหนะ ให้ค านวณตามที่จ่ายจริง โดยค านวณตามระยะทางหรือการเหมาะจ่ายรายวัน (จ านวน
คน/ประเภทพาหนะ กรณีการประชุม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ณ ต่างประเทศ) 

๔. แนวทางการจัดเรียงล าดับความส าคัญของหลักสูตร/โครงการ ดังนี้ 
 ๔.๑ โครงการ/หลักสูตร ที่ต้องบรรจุไว้ในโครงการศึกษาฯ (PME, อนุมัติ ผบ.ทอ., สั่งการ ผบ.ทอ., หลักสูตรของ
สายวิทยาการ เป็นต้น)  
 ๔.๒ โครงการ/หลักสูตร ที่มีความจ าเป็นในการเสนอไว้ในโครงการศึกษาฯ (เช่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ., 
นโยบาย ผบ.ทอ., และแผนแม่บทด้านต่างๆ ของ ทอ.เป็นต้น) 
 ๔.๓ โครงการ/หลักสูตร ที่มีความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรหรือองค์กร (เช่นการประชุม, สัมมนา, ดูงาน เป็นต้น) 
 
 



 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   สปช.ทอ.(สบท.โทร.๒-๒๔๐๘) 

ที ่  กห ๐๖๑๐.๓/๑๑๘๓ วันที ่        ๔  ก.ย.๖๑ 

เรื่อง   การปรับปรุงแก้ไขมาตรการประหยัดงบประมาณ ของ ทอ. 

เรียน ผบ.ทอ. 

  ๑. ตามค าสั่ง กองทัพไทย ที่ ๘๔/๒๕๕๙ ลง ๒๘ ต.ค.๕๙ เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ 
ให้กองทัพไทยถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดงบประมาณ (แนบ ๑) นั้น 

 ๒. สปช.ทอ.ตรวจสอบแล้ว ค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๔ ลง ๖ ก.ค.๕๔ เรื่อง มาตรการ
ประหยัด งบประมาณ ซึ่ ง  นขต .ทอ .ถือ เป็นแนวทางปฏิบั ติ ในปัจจุ บัน  (แนบ ๒ )  มีหลั ก เกณฑ์ 
และอัตราการเบิกจ่ายเงินที่แตกต่างจากมาตรการฯ ตามข้อ ๑ จึงได้จัดประชุมร่วมกับผู้แทน กพ.ทอ., ขว.ทอ.,  
ยก.ทอ., กบ.ทอ. และ กง.ทอ.เพ่ือพิจารณายกร่างมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.ให้เป็นไปตาม
ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และวงเงินงบประมาณ ที่ ทอ. 
ได้รับจัดสรร รวมทั้งให ้นขต.ทอ.ใช้เป็นกรอบในการค านวณค าขอตั้งงบประมาณ สรุปสาระส าคัญที่ปรับปรุงแก้ไข 
ดังนี้  
 ๒.๑   ด้านก าลังพล, ด้านการใช้เชื้อเพลิง, ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
ได้พิจารณาปรับแก้ไขข้อความบางส่วน เพ่ือให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (แนบ ๓) 

 ๒.๒ ด้านการฝึกอบรมในประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการเบิกจ่าย ดังนี้ 
 ๒.๒.๑ ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการ  
 - การฝึกอบรมประเภท ก เบิกจ่ายไม่เกิน ๑,๖๐๐ (เดิมไม่เกิน ๑,๐๐๐) 
บาท/ชั่วโมง  
 - การฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก เบิกจ่ายไม่เกิน ๑,๒๐๐  
(เดิมไม่เกิน ๘๐๐) บาท/ชั่วโมง  

 ๒.๒.๒ ค่าอาหาร ส าหรับการฝึกอบรมในประเทศ (ไม่เกิน บาท/มื้อ/คน)   

รายการ 
เช้า กลางวัน เย็น 

อัตราเดิม อัตรา
ใหม่ 

อัตราเดิม อัตรา
ใหม่ 

อัตราเดิม อัตรา
ใหม่ 

๒.๒.๒.๑ กรณีจัดในสถานที่ของ 
ส่วนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 
       - การฝึกอบรมประเภท ก 
       - การฝึกอบรมประเภท ข 
๒.๒.๒.๒ กรณีจัดในสถานที่ของ
เอกชน ดังนี้ 
       - การฝึกอบรมประเภท ก 
       - การฝึกอบรมประเภท ข 
      

 
 

๑๐๐ 
๘๐ 

 
 

๓๐๐ 
๒๐๐ 

 

 
 

คงเดิม 
คงเดิม 

 
 

๓๕๐ 
๒๕๐ 

 

 
 

๑๕๐ 
๑๒๐ 

 
 

๓๐๐ 
๒๕๐ 

 

 
 

๒๐๐ 
๑๕๐ 

 
 

๓๕๐ 
๓๐๐ 

 

 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 

๔๐๐ 
๓๕๐ 

 

 
 

๒๐๐ 
๑๘๐ 

 
 

๕๐๐ 
๔๐๐ 

 
 

 
๒.๒.๓  ค่าอาหาร... 

(ส าเนา)          หน่วยรับ 



- ๒ - 
 

  ๒.๒.๓ ค่าอาหารส าหรับการฝึกศึกษาในประเทศ หลักสูตรต่าง ๆ ทุกประเภท  
ให้จัดวันละ ๑ มื้อ (มื้อกลางวัน) โดยเบิกในอัตราไม่เกิน ๘๐ บาท/คน (คงเดิม) แต่หากจ าเป็นต้องจัด 
มากกว่า ๑ มื้อ เช่น หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรส่งทางอากาศ หลักสูตรการป้องกันฐานบิน เป็นต้น  
ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๒๖๐ (เดิมไม่เกิน ๒๔๐) บาท/วัน/คน และให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  
 ๒.๒.๔ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  

รายการ 
จัดในสถานที่ของ 

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
จัดในสถานที่ของเอกชน 

อัตราเดิม อัตราใหม่ อัตราเดิม อัตราใหม่ 
๒.๒.๔.๑  พิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม  
             ไม่เกิน (บาท/ครั้ง/คน) 
๒.๒.๔.๒  ระหว่างการฝึกอบรม  
             - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
               ไม่เกิน (บาท/ครึ่งวัน/คน) 
             - วิทยากร  
               ไม่เกิน (บาท/ครึ่งวัน/คน) 

 
๒๕ 

 
 

๒๕ 
 

๒๕ 

 
๓๕ 

 
 

๓๕ 
 

๓๕ 

 
๒๕ 

 
 

๕๐ 
 

๒๕ 

 
๕๐ 

 
 

คงเดิม 
 

๕๐ 
 
 ๒.๒.๕ ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าดอกไม้ธูปเทียน ในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม  
ให้เบิกรวมกันครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ (เดิมไม่เกิน ๕๐๐) บาท  
 ๒.๒.๖ ค่าเช่าที่พักระหว่างการฝึกอบรม ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน 
บาท/วัน/คน  

รายการ 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่ 

อัตราเดิม อัตราใหม่ อัตราเดิม อัตราใหม่ 
ค่าเช่าที่พักส าหรับการฝึกอบรม ในประเทศ 
        - การฝึกอบรมประเภท ก 
        - การฝึกอบรมประเภท ข 
        - การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
 

 
๑,๗๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 

 
๒,๐๐๐ 
๑,๔๕๐ 
คงเดิม 

 

 
๙๕๐ 
๗๐๐ 
๗๐๐ 

 

 
๑,๑๐๐ 
๙๐๐ 
คงเดิม 

 
  
 ๒.๒.๗ ค่าเช่าที่พักระหว่างการฝึกอบรมในประเทศ กรณีที่ส่วนราชการผู้จัดการฝึก
ศึกษาอบรม ไม่ได้จัดที่พักให้ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา ๑๕๐ (เดิม ๑๐๐) 
บาท/วัน/คน  
 ๒.๓ ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน มีการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 ๒.๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ให้เบิกจากงบประมาณ 
ของหน่วยที่ได้รับสั่งจ่ายประจ าปี ไม่เกิน จ านวน ๒๐,๐๐๐ (เดิมไม่เกิน ๑๒,๐๐๐) บาท  
 ๒.๓.๒ ค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ กรณีเลือกเบิกในลักษณะ 
จ่ายจริงอัตราค่าเช่าที่พักคนเดียว 
 

๒.๓.๒.๑  น.อ.อัตราเงินเดือน... 



- ๓ - 
 

 ๒.๓.๒.๑ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกิน ๒,๒๐๐  
(เดิม ๑,๗๐๐) บาท  
 ๒.๓.๒.๒ พล.อ.ต.ถึง พล.อ.อ.อัตราเงินเดือน พล.อ.อ.พิเศษ ให้เบิกได้ 
ในอัตราไม่เกิน ๒,๕๐๐ (เดิม ๒,๐๐๐) บาท  
 ๒.๓.๓ กรณีเดินทางไปราชการในประเทศเพ่ือปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง ที่มีระยะเวลา
เกิน ๓๐ วัน ให้เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา ๑๕๐ (เดิม ๑๐๐) บาท/วัน/คน  
 ๒.๔ การโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ ดังนี้ 

 

ชั้นยศ/ต าแหน่ง 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

อัตราเดิม 
อัตราใหม่ 

อัตราเดิม อัตราใหม่ ตั้งแต่ ๙ ชม.ขึ้นไป ต่ ากว่า ๙ ชม. 

ผบ.ทอ. ช้ันธุรกิจ ช้ันธุรกิจ 
หรือระหว่าง
ช้ันหนึ่งกับช้ัน
ประหยดัหรือ

ช้ันต่ าสุด 

ช้ันหนึ่ง ช้ันหนึ่ง ช้ันหนึ่ง 

พล.อ.อ. 
(อัตราจอมพล) 

ช้ันธุรกิจ ช้ันประหยัด
หรือช้ันต่ าสดุ 

ช้ันหนึ่ง ช้ันหนึ่ง ช้ันหนึ่ง 

พล.อ.อ. 
และ  

พล.อ.ท. 

ช้ันธุรกิจ ช้ันประหยัด
หรือช้ันต่ าสดุ 

ช้ันธุรกิจหรือระหว่าง
ช้ันหนึ่ง 

กับช้ันประหยัด 
หรือช้ันต่ าสดุ 

ช้ันหนึ่ง ช้ันธุรกิจ 
หรือระหว่างช้ันหนึ่ง

กับช้ันประหยัด 
หรือช้ันต่ าสดุ 

พล.อ.ต. ช้ันธุรกิจ ช้ันประหยัด
หรือช้ันต่ าสดุ 

ช้ันธุรกิจหรือระหว่าง
ช้ันหนึ่ง 

กับช้ันประหยัด 
หรือช้ันต่ าสดุ 

ช้ันธุรกิจ 
หรือระหว่างช้ันหนึ่ง 

กับช้ันประหยัด 
หรือช้ันต่ าสดุ 

ช้ันประหยัด 
หรือช้ันต่ าสดุ 

น.อ.พิเศษ ลงมา ช้ันประหยัด
หรือต่ าช้ันสดุ 

ช้ันประหยัด
หรือช้ันต่ าสดุ 

ช้ันประหยัด 
หรือช้ันต่ าสดุ 

ช้ันประหยัด 
หรือช้ันต่ าสดุ 

ช้ันประหยัด 
หรือช้ันต่ าสดุ 

 
 ๒.๕ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้าง ดังนี้             
 ๒.๕.๑ กรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับเขตจังหวัดที่มี 
อาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามจังหวั ดที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง  
ภายในวงเงิน เที่ยวละไมเ่กิน ๕๐๐ (เดิมไม่เกิน ๔๐๐) บาท  
 ๒.๕.๒ กรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ ๒.๕.๑ ให้เบิก 
เท่าท่ีจ่ายจริงภายในวงเงิน เที่ยวละไมเ่กิน ๔๐๐ (เดิมไม่เกิน ๒๐๐) บาท 
 
 
 
 

๒.๖  การประชุม... 
  



- ๔ - 
 

 ๒.๖ การประชุมราชการ ให้จัดภายในสถานที่ราชการเป็นหลัก เบิกจ่ายดังนี้  
 ๒.๖.๑ ค่าอาหาร ให้จัดวันละ ๑ มื้อ (มื้อกลางวัน) โดยเบิกในอัตราไม่เกิน ๑๒๐  
(เดิมไม่เกิน ๘๐) บาท/มื้อ/คน แต่หากมีความจ าเป็นต้องจัดอาหารมากกว่าวันละ ๑ มื้อ ให้เบิกในอัตรา 
ไม่เกิน ๓๒๐ (เดิมไม่เกิน ๒๑๐) บาท/วัน/คน แบ่งเป็นมื้อ ดังนี้ 
  ๒.๖.๑.๑ มื้อเช้า ๘๐ (เดิม ๕๐) บาท/มื้อ/คน 
  ๒.๖.๑.๒ มื้อกลางวัน ๑๒๐ (เดิม ๘๐) บาท/มื้อ/คน 
  ๒.๖.๑.๓ มื้อเย็น ๑๒๐ (เดิม ๘๐) บาท/มื้อ/คน 
 ๒.๖.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๓๕ (เดิมไม่เกิน ๒๕)  
บาท/ครึ่งวัน/คน 
  ๒.๗  การเบิกจ่ายตามโครงการศึกษาของ ทอ.ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๖๓  
เป็นต้นไป ส าหรับปีงบประมาณ ๖๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเดิมตามที่ขอตั้งงบประมาณไว้  
ทั้งนีก้ารปฏิบัตินอกเหนือจากโครงการศึกษาของ ทอ.ให้มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

 ๓. สปช.ทอ.พิจารณาแล้ว เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 
  ๓.๑ ยกเลิกค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๔ ลง ๖ ก.ค.๕๔ เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ 
  ๓.๒ ให้ใช้มาตรการประหยัดงบประมาณ ตามค าสั่งที่ยกร่างข้ึนใหม่ (แนบ ๔)  
  ๓.๓ ให้ นขต.ทอ.ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓ และลงชื่อในร่างค าสั่งดังกล่าวให้ต่อไป  

 

                                                 (ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไกรสร  จันทร์เรือง 
                                                                    รอง ปช.ทอ.ท าการแทน 
            ปช.ทอ. 
เรียน  ผบ.ทอ. 
          กระผมพิจารณาแล้ว เห็นสมควร                               
อนุมัติตามข้อ ๓ และลงชื่อในค าสั่งที่แนบ                         อนุมัติตามข้อ ๓, ลงชื่อแล้ว 
                                                                      
          (ลงชื่อ) พล.อ.อ.วันชัย  นุชเกษม                           (ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง 
                               เสธ.ทอ.                                                       ผบ.ทอ. 
                             ๑๑ ก.ย.๖๑                                                  ๑๓ ก.ย.๖๑ 
การแจกจ่าย      
  - นขต.ทอ.และ นขต.สปช.ทอ.   

  
ส าเนาถูกต้อง  

 (ลงชื่อ) น.อ.เกรียงไกร  ศรีเสน 
               (เกรียงไกร  ศรีเสน)              
              ผอ.กจก.สบท.สปช.ทอ.                                                  ร.ท.สุทิพัฒน์ ฯ     พิมพ์/ทาน                          
                    ๑๘ ก.ย.๖๑                                                          น.ท.อาดูลย์ ฯ           ตรวจ 



สรุปสาระส าคัญที่ปรับปรุงแก้ไข ด้านก าลังพล, ด้านการใช้เชื้อเพลิง, ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

เดิม (ตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๔ ลง ๖ ก.ค.๕๔ ร่างใหม่ 
ด้านก าลังพล 
     (ข้อ ๑.๑)  การบรรจุก าลังพลทุกประเภท และการก าหนด 
ยอดเรียกเกณฑ์ทหารกองประจ าการ ให้อยู่ในเกณฑ ์
ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยไม่กระทบด้านความมั่นคง  
และสอดคล้องกับแผนแม่บทด้านก าลังพล ทอ.  
ยุทธศาสตร์ ทอ.และวิสัยทัศน์ ทอ.รวมทั้งนโยบายของ ผบ.ทอ. 

ด้านก าลังพล 
      (ร่างข้อ ๑.๑) การบรรจุก าลังพลทุกประเภทและการก าหนด 
ยอดเรียกเกณฑ์ทหารกองประจ าการ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้ โดยไม่กระทบด้านความมั่นคง และสอดคล้อง
กับ กรอบการบรรจุก าลังพล ทอ., ยุทธศาสตร์ ทอ., วิสัยทัศน์ 
ทอ., และนโยบายของ ผบ.ทอ. 

ด้านการใช้เชื้อเพลิง ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
-  ไม่ก าหนด 

 
 
 

- ไม่ก าหนด 
 
      
 
(ข้อ ๔.๑) อนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทนฯ)  
เมื่อ ๑๓ ก.ค.๔๗ ท้ายหนังสือ สน.ผบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๑๘.๙/๔๒  
ลง ๗ ก.ค.๔๗ เรื่อง การพิจารณาก าหนดมาตรการประหยัด
พลังงานตามนโยบายของรัฐบาล 

 

ด้านการใช้เชื้อเพลิง ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
      (ร่างข้อ ๔.๒) อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๘ ส.ค.๕๗  
ท้ายหนังสือ กบ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห.๐๖๐๗.๔/๔๒๓๘ ลง  
๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง มาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงภาคพ้ืน ทอ. 
 
     (ร่างข้อ ๔.๓) อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๐  
ท้ายหนังสือ กบ.ทอ. ลับ ด่วนมาก ที่  กห ๐๖๐๗/๑๑๖๙  
ลง ๒๐ ก.ค.๖๐ เรื่อง มาตรการควบคุมการปฏิบัติด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิงภาคพ้ืนของ ทอ. 

- ไม่ก าหนด 

ด้านสาธารณูปโภค  
          (ข้อ ๕.๑) การใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ให้ทุกหน่วย 
ปฏิบัติตามค าสั่ง กห.ที่ ๒๑๗/๔๖ ลง ๒๘ มี.ค.๔๖  
เรื่อง มาตรการประหยัดไฟฟ้าและน้ าประปา 
 

ด้านสาธารณูปโภค 
     (ร่างข้อ ๕.๑) การใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ให้ทุกหน่วย 
ปฏิบัติตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๕/๕๕ ลง ๒๗ พ.ย.๕๕  
เรื่อง มาตรการใช้สาธารณูปโภคและพลังงานของ ทอ. 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ไม่ก าหนด 

 
 
 
 

 
- ไม่ก าหนด 

 
 
 

 
 

ด้านการจัดซื้อ/จ้าง 
     (ร่างข้อ ๖.๑) การซื้อและการจ้าง ให้ปฏิบัติตาม  
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี 
กฎกระทรวง คู่มือว่าด้วยการพัสดุของ ทอ.และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  
    (ร่างข้อ ๖.๒) การจัดซื้อเพ่ือสะสมพัสดุของคลังต่าง ๆ  
ให้น าหลักการบริหารตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle 
Management : LCM) มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการด้านยุทธการได้อย่างต่อเนื่อง 
 



สรุปสาระส าคัญที่ปรับปรุงแก้ไข ด้านก าลังพล, ด้านการใช้เชื้อเพลิง, ด้านสาธารณูปโภค และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

เดิม (ตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๔ ลง ๖ ก.ค.๕๔ ร่างใหม่ 
(ข้อ ๖.๑) การจัดซื้อวัสดุใช้งานทั่วไป ให้พิจารณาจัดซื้อเฉพาะ
สิ่งที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย โดย
พิจารณาสิ่งของที่ท าในประเทศเป็นหลัก และจัดซื้อโดย
ประหยัด 
     (ข้อ ๖.๒) การจัดซื้อ/จ้าง ของคลังใหญ่ ให้ด าเนินการ 
ตามวงเงินและแจกจ่ายให้หน่วยต่าง ๆ ตามเป้าหมายใน 
รหัสสั่งจ่ายงบประมาณโดยด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๖.๑  
และให้สอดคล้องกับแผนการซ่อมหลัก (MRS) 
     (ข้อ ๖.๓) การจัดซื้อวัสดุอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง  
ให้พิจารณาจัดซื้อด้วยสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ี  
แต่ไม่จ ากัดปริมาณตามตัวอย่างท้ายระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
เพ่ือลดภาระการจัดซื้อพัสดุเกินความจ าเป็น และให้การบริหาร
วงรอบการจัดหาพัสดุเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (ข้อ ๖.๔) ให้พิจารณาจ้างเหมาการบริการจากภาคเอกชน
ตามสถานภาพงบประมาณที่ได้รับสั่งจ่ายงบประมาณ 
     (ข้อ ๖.๕) การจัดซื้อ/จ้าง ให้ด าเนินการตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยด าเนินการในลักษณะแข่งขันราคา หรือเปรียบเทียบราคา
ให้มากรายเพ่ือประโยชน์ของทางราชการให้มากท่ีสุด รวมทัง้
พิจารณาด าเนินการในรูปแบบการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ 

 

     - ไม่ก าหนด 
 
 
 

- ไม่ก าหนด 
 
 
 

- ไม่ก าหนด 
 
 
 
 
 

- ไม่ก าหนด 
 

- ไม่ก าหนด 

 



 
 
 
 
 

ค าสั่งกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

ที่ ๖๐/๖๑     
เรื่อง  มาตรการประหยัดงบประมาณ 

  
           

 เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เหมาะสม 
กับภาวะเศรษฐกิจ และเป็นไปตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ รวมทั้งบรรลุเป้าหมาย 
ตามแผนงาน โดยสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ตามยุทธศาสตร์ จึงให้ยกเลิกค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๕๔ ลง ๖ ก.ค.๕๔ เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ 
และให้ส่วนราชการใน ทอ.ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดงบประมาณ ดังนี้ 

 ๑. ด้านก าลังพล 
                     ๑.๑ การบรรจุก าลั งพลทุกประเภทและการก าหนดยอดเรียกเกณฑ์ทหาร 
กองประจ าการ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยไม่กระทบด้านความมั่นคง และสอดคล้องกับ
กรอบการบรรจุก าลังพล ทอ., ยุทธศาสตร์ ทอ., วิสัยทัศน์ ทอ.และนโยบายของ ผบ.ทอ. 
                    ๑.๒ การโอนบุคคลจากส่วนราชการนอกกระทรวงกลาโหมให้ด าเนินการเฉพาะกรณี
เป็นนโยบายของ ผบ.ทอ. 
                    ๑.๓ การปรับย้ายก าลังพลจากต่างเหล่าทัพ ให้ด าเนินการเฉพาะกรณีที่ก าหนดไว้ใน
แผนการบรรจุก าลังพลประจ าปีและ/หรือที่เป็นนโยบายของ ผบ.ทอ.โดยให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับสั่งจ่ายประจ าปี 
                    ๑.๔ การจ้างพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับสั่งจ่าย
ประจ าป ี

            ๒. ด้านการข่าว 
                    ปรับลดค่าใช้จ่ายในการผลัดเปลี่ยนหน้าที่ของข้าราชการประจ าส านักงานผู้ช่วยทูตทหาร
ไทย/ต่างประเทศ โดยก าหนดให้ข้าราชการประจ าส านักงานผู้ ช่วยทูตทหารไทย/ต่างประเทศ  
และเจ้าหน้าที่ในต าแหน่งอ่ืน ๆ ด าเนินการรับ/ส่งหน้าที่ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน ยกเว้นกรณีมีภารกิจ
จ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติในห้วงการด าเนินการรับ/ส่งหน้าที่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.    

 

 

 

๓.  ด้านการ... 

 

(ส าเนา) 
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  ๓. ด้านการฝึกอบรม 
                    ๓.๑ การฝึกอบรม หมายความว่ า  การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือ 
เชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน  
การฝึกงานหรือท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตร และช่วงเวลาจัด
ที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยแบ่งประเภทการฝึกอบรม ดังนี้ 
  ๓.๑.๑ การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการทหารชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ หรือบุคลากรของรัฐที่มีระดับต าแหน่ง
เทียบเท่าข้ึนไป 
  ๓.๑.๒ การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า  การฝึกอบรมที่ผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการทหารชั้นยศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก 
หรือบุคลากรของรัฐที่มีระดับต าแหน่งเทียบเท่าลงมา 
  ๓.๑.๓ การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ 
                     ๓.๒ การส่งก าลังพลไปรับการฝึกอบรมในประเทศภายนอก ทอ.ให้เป็นไปตามนโยบาย 
ของ ผบ.ทอ.ทั้งนี้ให้ยึดถือหลักการประหยัดโดยเคร่งครัด และค านึงถึงความเหมาะสมของ จ านวนคน  
จ านวนวัน ให้มีจ านวนเท่าที่จ าเป็น 
                     ๓.๓ ระงับการส่งก าลังพลไปเข้ารับการฝึกอบรมและการดูงาน ณ ต่างประเทศ  
นอกโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี เว้นแต่การระงับดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ ให้เสนอ
ขออนุมัติ ผบ.ทอ.เป็นกรณีไป ทั้งนี้ให้ยึดถือหลักการประหยัดโดยเคร่งครัดและค านึงถึงความเหมาะสมของ
จ านวนคน จ านวนวัน ให้มีจ านวนเท่าที่จ าเป็น 
  ๓.๔ การเดินทางไปฝึกอบรมทุกหลักสูตร ที่มิใช่หลักสูตรตามแนวทางรับราชการของ 
ทอ.โดยมีโครงการและช่วงเวลาจัดที่แน่นอน และมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากร หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาความจ าเป็น ความเหมาะสม และคุ้มค่า ก่อนการขออนุมัติหลักการ 
  ๓.๕ ระงับการเดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ ในหลักสูตร
การศึกษาทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตร วปอ., ปรอ., วสท., วิทยาลัยการทัพ (วทบ., วทร., วทอ.), รร.สธ.เหล่าทัพ,
หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส, หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ , หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา 
ฝ่ายอ านวยการ และหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ทหาร ทั้งนี้ให้งดเบิกค่าเครื่องแต่งตัวในทุกหลักสูตร 
  ๓.๖ ระงับการจัดฝึกอบรมในต่างประเทศ ให้จัดฝึกอบรมเฉพาะในประเทศเท่านั้น  
กรณีการจัดฝึกอบรมของ ทอ.ที่หลักสูตรก าหนดให้มีการเดินทางไปดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้เบิกจ่าย 
ค่าเช่าที่พักในต่างประเทศตามมาตรการประหยัดงบประมาณ และให้งดการเบิกจ่ายค่าอาหาร แต่ให้เบิกจ่าย 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

๓.๗  ค่าสมนาคุณ... 
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  ๓.๗ ค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมให้เบิกจ่ายในอัตราไม่เกิน บาท/ชม. ดังนี้ 
                                      ข้าราชการใน      ข้าราชการนอก     บุคคลที่ไม่ใช่ 
                               กระทรวงกลาโหม   กระทรวงกลาโหม    ข้าราชการ 
                และรัฐวิสาหกิจ 
  การฝึกอบรมประเภท ก     ๕๐๐               ๘๐๐      ๑,๖๐๐ 
  การฝึกอบรมประเภท ข     ๔๐๐               ๖๐๐      ๑,๒๐๐ 
  และบุคคลภายนอก 
           กรณีจ าเป็นต้องใช้วิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถและประสบการณ์ 
เป็นพิเศษ การพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราก าหนดตามที่กล่าวข้างต้น  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ. 
  ๓.๘ ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ ให้เบิกจ่ายภายในกรอบวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับสั่งจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
   ๓.๘.๑ ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย ห รื อ เ ที ย บ เ ท่ า  ใ ห้ เ บิ ก จ่ า ย  
ในอัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ชม. 
   ๓.๘.๒ ระดับที่สู งกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  ให้ เบิกจ่าย 
ในอัตราคนละ ๒๗๐ บาท/ชม. 
   ๓.๘.๓ ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้เบิกจ่าย ดังนี้ 
   ๓.๘.๓.๑ ผู้ท าการสอนที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
ให้เบิกจ่ายในอัตราคนละ ๔๐๐ บาท/ชม. 
   ๓.๘.๓.๒ ส าหรับผู้ท าการสอนที่มิใช่บุคลากรของรัฐ ให้เบิกจ่ายในอัตรา
คนละ ๘๐๐ บาท/ชม. 
  ๓.๙ การฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในค าสั่งนี้  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 
                 ๓.๑๐ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ส าหรับการฝึกอบรมในประเทศ 
   ๓.๑๐.๑  ค่าอาหาร 
                         ๓.๑๐.๑.๑   กรณีจัดในสถานที่ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม  
ให้จัดวันละ ๑ มื้อ (มื้อกลางวัน) โดย เบิกในอัตราไม่ เกิน  ๑๒๐ บาท/คน แต่หากมีความจ าเป็น 
ต้องจัดอาหารมากกว่าวันละ ๑ มื้อ ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๓๕๐ บาท/วัน/คน (มื้อเช้า ๘๐ บาท/มื้อ/คน,  
มื้อกลางวัน ๑๒๐ บาท/มื้อ/คน และมื้อเย็น ๑๕๐ บาท/มื้อ/คน) 
                          ๓.๑๐.๑.๒ กรณีจัดในสถานที่ของส่วนราชการอ่ืน และรัฐวิสาหกิจ 
ให้เบิกในอัตราไม่เกิน บาท/มื้อ/คน ดังนี้ 
                  เช้า    กลางวัน    เย็น 
   การฝึกอบรมประเภท ก       ๑๐๐    ๒๐๐     ๒๐๐
   การฝึกอบรมประเภท ข         ๘๐    ๑๕๐     ๑๘๐ 
   การฝึกอบรมบุคคลภายนอก    ๘๐    ๑๒๐     ๑๕๐ 
 

๓.๑๐.๑.๓  กรณีจัด... 
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   ๓.๑๐.๑.๓ กรณีจัดในสถานที่ของเอกชน ให้ เบิกตามหลักเกณฑ์  
และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด อัตราไม่เกิน บาท/มื้อ/คน ดังนี้ 
                 เช้า    กลางวัน     เย็น 
   การฝึกอบรมประเภท ก      ๓๕๐   ๓๕๐    ๕๐๐ 
   การฝึกอบรมประเภท ข      ๒๕๐   ๓๐๐    ๔๐๐ 
   การฝึกอบรมบุคคลภายนอก  ๒๐๐    ๒๕๐     ๓๕๐ 
    ๓.๑๐.๑.๔ ล าดั บความเร่ งด่ วนในการใช้สถานที่  ให้ พิจารณา 
ใช้สถานที่ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมเป็นล าดับแรก แต่หากมีความจ าเป็นต้องใช้สถานที่ 
ของส่วนราชการอ่ืน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้ส่วนราชการขออนุมัติ ผบ.ทอ.เป็นกรณี ๆ ไป 
    ๓.๑๐.๑.๕ ส าหรับการฝึกศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ทุกประเภท  
ให้จัดวันละ ๑ มื้อ (มื้อกลางวัน) โดยเบิกในอัตราไม่เกิน ๘๐ บาท/คน แต่หากจ าเป็นต้องจัดมากกว่า ๑ มื้อ 
เช่น หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรส่งทางอากาศ หลักสูตรการป้องกันฐานบิน เป็นต้น ให้เบิกในอัตรา
ไม่เกิน ๒๖๐ บาท/วัน/คน และให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
   ๓.๑๐.๒ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม  
   ๓.๑๐.๒.๑ พิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 
    ๓.๑๐.๒.๑ (๑) กรณี จั ดในสถานที่ ของส่ วนราชการ  
และรัฐวิสาหกิจ ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๓๕ บาท/ครัง้/คน 
    ๓.๑๐.๒.๑ (๒) กรณีจัดในสถานที่ของเอกชน ให้เบิก 
ในอัตราไม่เกิน ๕๐ บาท/ครั้ง/คน 
    ๓.๑๐.๒.๒ ระหว่างการฝึกอบรม 
     ๓.๑๐.๒.๒ (๑) กรณีจั ดในสถานที่ ของส่ วนราชการ  
และรัฐวิสาหกิจ ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๓๕ บาท/ครึ่งวัน/คน 
     ๓.๑๐.๒.๒ (๒) กรณีจัดในสถานที่ของเอกชน ให้เบิก 
ในอัตราไม่เกิน ๕๐ บาท/ครึ่งวัน/คน 
        ๓.๑๐.๓ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มวิทยากร  

    ๓.๑๐.๓.๑ กรณีจัดในสถานที่ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ  
ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๓๕ บาท/ครึ่งวัน/คน 
     ๓.๑๐.๓.๒ กรณี จั ด ใ นสถานที่ ข อ ง เ อกชน  ให้ เ บิ ก ใ น อั ต ร า 
ไม่เกิน ๕๐ บาท/ครึ่งวัน/คน    
   ๓.๑๐.๔ ค่าตกแต่งสถานที่ ดอกไม้ ธูปเทียน ในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม  
ให้เบิกรวมกันครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
   ๓.๑๐.๕ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการฝึกอบรม ให้ เบิกจ่ายตามระเบียบ  
และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 

๓.๑๐.๖  ค่าเช่า... 
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   ๓.๑๐.๖ ค่ า เ ช่ าที่ พั ก ส า หรั บก าร ฝึ ก อบรม  ให้ เ ป็ น ไปต ามระ เบี ยบ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกิน บาท/วัน/คน ดังนี้ 
                  ๓.๑๐.๖.๑ ในประเทศ 
                                      ค่าเช่าห้องพักคนเดียว    ค่าเช่าห้องพักคู่ 
  การฝึกอบรมประเภท ก          ๒,๐๐๐ ๑,๑๐๐ 
  การฝึกอบรมประเภท ข          ๑,๔๕๐  ๙๐๐ 
  การฝึกอบบรมบุคคลภายนอก ๑,๒๐๐  ๗๐๐ 
   ๓.๑๐.๖.๒ ต่างประเทศ 
  ๓.๑๐.๖.๒ (๑) การฝึกอบรมประเภท ก 
        ประเภท ก    ประเภท ข    ประเภท ค 
  ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ๗,๐๐๐ ๔,๙๐๐ ๓,๑๕๐ 
  ค่าเช่าห้องพักคู่ ๔,๙๐๐ ๓,๔๓๐ ๒,๒๐๕ 
  ๓.๑๐.๖.๒ (๒) การฝึกอบรมประเภท ข 
        ประเภท ก    ประเภท ข    ประเภท ค 
  ค่าเช่าห้องพักคนเดียว ๕,๒๕๐ ๓,๕๐๐ ๒,๑๗๐ 
  ค่าเช่าห้องพักคู่ ๓,๖๗๕ ๒,๔๕๐ ๑,๕๑๙ 
                  ๓.๑๐.๖.๓ การจัดที่ พักให้แก่ผู้ เข้ารับการอบรม ให้ พักสองคน 
ต่อหนึ่งห้อง เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้  หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้จัดการฝึกอบรมอาจจัดพักห้องพักคนเดียวได้ ส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนอก ทอ.ให้เบิกตามอัตรา 
ที่ส่วนราชการนั้นเรียกเก็บ 
    ๓.๑๐.๖.๔ ค่าเช่าที่ พักระหว่างการฝึกอบรมในประเทศ กรณีที่ 
ส่วนราชการผู้จัดการศึกษาอบรมไม่ได้จัดที่พักให้ ให้ผู้เข้ารับการศึกษาเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่าย 
ในอัตรา ๑๕๐ บาท/วัน/คน 
       ๓.๑๐.๗ ระงับการเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้างไป/กลับ ระหว่างการเดินทาง 
ไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน และศึกษาภูมิประเทศ 

                 ๔. ด้านการใช้เชื้อเพลิง ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 
  ๔.๑ อนุมัติ ผบ.ทอ.(ผช.ผบ.ทอ.รับค าสั่งฯ) เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๓ ท้ายหนังสือ กบ.ทอ. 
ที่ กห ๐๖๐๗.๔/๔๖๔๘ ลง ๙ ธ.ค.๕๓ เรื่อง รายงานสรุปการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงภาคพ้ืนของ ทอ. 
  ๔.๒ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๘ ส.ค.๕๗ ท้ายหนังสือ กบ.ทอ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๗.๔/๔๒๓๘ 
ลง ๘ ส.ค.๕๗ เรื่อง มาตรการประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิงภาคพ้ืน ทอ. 
  ๔.๓ อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๑ ก.ค.๖๐ ท้ายหนังสือ กบ.ทอ. ลับ ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๗.๔/๑๑๖๙ 
ลง ๒๐ ก.ค.๖๐ เรื่อง มาตรการควบคุมการปฏิบัติด้านน้ ามันเชื้อเพลิงภาคพ้ืนของ ทอ. 

 ๕. ด้านสาธารณูปโภค  
  ๕.๑ การใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๕/๕๕  
ลง ๒๗ พ.ย.๕๕ เรื่อง มาตรการใช้สาธารณูปโภคและพลังงานของกองทัพอากาศ 
 

๕.๒  การใช้... 
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                    ๕.๒ การใช้โทรศัพท์  
   ๕.๒.๑ ปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยโทรศัพท์ พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๕.๒.๒ การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อกับส่วนราชการภายใน กห.ให้ใช้โทรศัพท์
ระบบโทรคมนาคมทหารเป็นหลัก 

 ๖. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
   ๖.๑ การซื้อและการจ้าง ให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง คู่มือว่าด้วยการพัสดุของกองทัพอากาศ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ๖.๒ การจัดซื้อเพ่ือสะสมพัสดุของคลังต่าง ๆ ให้น าหลักการบริหารตลอดอายุ 
การใช้งาน (Life Cycle Management : LCM) มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า ตอบสนอง
ความต้องการด้านยุทธการได้อย่างต่อเนื่อง 

 ๗. ด้านการบริหารงบประมาณและการเงิน 
 ๗.๑ ค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดงาน การประชุมระหว่างประเทศ และพิธีการต่าง ๆ  
ให้พิจารณาใช้จ่ายตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
 ๗.๒ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของ นขต.ทอ.ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของหน่วยที่ได้รับสั่งจ่ายประจ าปี ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๓ การเดินทางไปราชการให้ยึดถือหลักการประหยัดโดยค านึงถึงความเหมาะสมของ
จ านวนวัน จ านวนคน ให้มีจ านวนเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจเท่านั้น  ทั้งนี้ให้อยู่ภายในกรอบวงเงิน 
งบประมาณที่ได้รับสั่งจ่ายประจ าปี 
         ๗.๔ กรณีเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่นายทหารราชองครักษ์เวรนอกเขต ให้เบิกจ่าย 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ได้เฉพาะวันเดินทางไปและกลับเท่านั้น 
            ๗.๕ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ 
  ๗.๕.๑ ค่าเบี้ยเลี้ ยงเดินทางไปราชการ ให้ เบิกจ่ายตามระเบียบและอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
   ๗.๕.๒ ค่า เช่ าที่ พัก ในการเดินทางไปราชการ  โดยจะเบิกค่า เช่ าที่ พัก 
ในลักษณะเหมาจ่ายหรือในลักษณะจ่ายจริงก็ได้ แต่ถ้าเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พัก
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับสั่งจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
 ๗.๕.๒.๑ เบิกในลักษณะเหมาจ่าย 
                                  ๗.๕.๒.๑ (๑) นาวาอากาศเอก ลงมา ให้ เบิกได้ในอัตรา 
ไม่เกิน ๘๐๐ บาท/วัน/คน 
   ๗.๕.๒.๑ (๒) นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ 
ขึ้นไป ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท/วัน/คน 
 
 
 
 

๗.๕.๒.๒  เบิกใน... 
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                               ๗.๕.๒.๒ เบิกในลักษณะจ่ายจริง 
   ๗.๕.๒.๒ (๑) นาวาอากาศเอก ลงมา ให้ เบิกได้ในอัตรา 
ไม่เกิน บาท/วัน/คน ดังนี้ 
                                   ค่าเช่าที่พักคนเดียว      ค่าเช่าห้องพักคู่         
                                             ๑,๕๐๐                   ๘๕๐ 
                                        ๗.๕.๒.๒ (๒) นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ 
ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกิน บาท/วัน/คน ดังนี้ 
                                   ค่าเช่าที่พักคนเดียว      ค่าเช่าห้องพักคู่ 
                                        ๒,๒๐๐                 ๑,๒๐๐ 
   ๗.๕.๒.๒ (๓) พลอากาศตรี ถึง พลอากาศเอก อัตราเงินเดือน
พลอากาศเอกพิเศษ ให้เบิกได้ในอัตราไม่เกิน บาท/วัน/คน ดังนี้ 
                                   ค่าเช่าที่พักคนเดียว      ค่าเช่าห้องพักคู่ 
                                        ๒,๕๐๐                 ๑,๔๐๐ 
 ๗.๕.๒.๒ (๔) กรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ  
ผู้เดินทางชั้นยศ นาวาอากาศเอก ลงมา ให้พักสองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่  
เว้นแต่ เป็นกรณี ไม่ เหมาะสม  หรือมี เหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้ อ่ืนได้  ให้ เบิกได้ เท่ าที่ จ่ ายจริ ง 
ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว 
 ๗.๕.๓ กรณีการเดินทางไปราชการ เพ่ือปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องที่มีระยะเวลา 
เกิน ๓๐ วัน ให้เบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเหมาจ่ายในอัตรา ๑๕๐ บาท/วัน/คน 
          ๗.๖ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
               ๗.๖.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว  ให้ เบิกจ่าย 
ตามระเบียบ และอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
               ๗.๖.๒ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้ถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยให้เบิกค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง  อัตราไม่เกิน บาท/วัน/คน 
ดังนี้ 
                        ๗.๖.๒.๑ นาวาอากาศเอก ลงมา ให้จัดพักรวมกัน ๒ คน ต่อ ๑ ห้องก่อน 
หากกรณีไม่ เหมาะสม หรือมี เหตุจ าเป็นไม่อาจพักรวมกับผู้ อ่ืนได้  หรือไม่ครบคู่  ให้จัดพักคนเดียว  
และให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พักอัตราไม่เกิน บาท/วัน/คน ดังนี้ 
                          ประเภท ก    ประเภท ข    ประเภท ค 
   ค่าเช่าห้องพักคนเดียว  ๕,๒๕๐        ๓,๕๐๐       ๒,๑๗๐ 
   ค่าเช่าห้องพักคู่        ๓,๖๗๕        ๒,๔๕๐        ๑,๕๑๙ 

                         ๗.๖.๒.๒ นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ้นไป
      ประเภท ก    ประเภท ข    ประเภท ค 
   ค่าเช่าห้องพักคนเดียว  ๗,๐๐๐       ๔,๙๐๐       ๓,๑๕๐ 
 

๗.๖.๒.๓  การเบิก... 
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                     ๗.๖.๒.๓ การเบิกค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวในบางประเทศ ซึ่งมีค่าครองชีพสูง ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.ที่จะพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่าย 
เท่าท่ีจ่ายจริงตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
               ๗.๖.๓ กรณีเดินทางร่วมกับส่วนราชการอ่ืนที่เป็นเจ้าภาพ ให้เบิกในอัตรา
เดียวกับส่วนราชการนั้น ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
       ๗.๗ การฝึกร่วม การฝึกผสม การฝึกร่วม/ผสม การฝึกและการสนับสนุนการฝึก 
ตามแผนการฝึกประจ าปี ให้ใช้จ่ายภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับสั่งจ่ายประจ าปี และให้เบิก 
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักในอัตราเดียวกับการเดินทางไปราชการ ตามข้อ  ๗.๕.๑, ๗.๕.๒ และ ๗.๖  
แล้วแต่กรณี 
       ๗.๘ การโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
                ๗.๘.๑ การเดินทางไปราชการในประเทศ 
                      ๗.๘.๑.๑ ผบ.ทอ.ให้โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ หรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับ
ชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด 
                       ๗.๘.๑.๒ ข้าราชการทหารชั้นยศ พลอากาศเอก อัตราเงินเดือน 
พลอากาศเอกพิเศษ ลงมา ให้โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด ส าหรับข้าราชการทหารชั้นยศต่ ากว่า
นาวาอากาศโท ลงมา ให้เดินทางโดยเครื่องบินได้เฉพาะกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 
                   ๗.๘.๑.๓ การเดินทางซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ ตามข้อ ๗.๘.๑.๑ และข้อ ๗.๘.๑.๒
จะเบิกค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินค่าพาหนะในการเดินทางภาคพ้ืนดินในระยะเดียวกันตามสิทธิซึ่งผู้เดินทางจะพึงเบิกได้ 
           ๗.๘.๒ การเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
 ๗.๘.๒.๑ ระยะเวลาการเดินทางต้ังแต ่๙ ชั่วโมง ขึ้นไป 
                      ๗.๘.๒.๑ (๑)  ผบ.ทอ.ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง 
                    ๗.๘.๒.๑ (๒) ข้าราชการทหารชั้นยศ พลอากาศโท ถึง 
พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลอากาศเอกพิเศษ ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง 
                      ๗.๘.๒.๑ (๓) ข้ า ร า ชกา รทหารชั้ น ยศ  พลอากาศตรี  
ให้โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ หรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด 
  ๗.๘.๒.๑ (๔) ข้ าราชการทหารชั้ นยศ นาวาอากาศเอก 
อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ ลงมา ให้โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด 
    ๗.๘.๒.๒ ระยะเวลาการเดินทางต่ ากว่า ๙ ชั่วโมง 
                      ๗.๘.๒.๒ (๑)  ผบ.ทอ.ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง 
                   ๗.๘.๒.๒ (๒) ข้ า ร าชการทหารชั้ นยศ  พลอากาศ เอก  
อัตราเงินเดือนพลอากาศเอกพิเศษ ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง 
                   ๗.๘.๒.๒ (๓) ข้ าราชการทหารชั้ นยศ พลอากาศโท ถึ ง  
พลอากาศเอก ให้โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ หรือชั้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด 
                      ๗.๘.๒.๒ (๔) ข้าราชการทหารชั้นยศ พลอากาศตรี ลงมา  
ให้โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดหรือชั้นต่ าสุด 
 

๗.๘.๓  หากระยะเวลา...          



- ๙ - 
 

 
 

  ๗.๘.๓ หากระยะเวลาในการเดินทางของข้าราชการทหารชั้นยศ พลอากาศตรี   
ขึ้นไป ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และมีเหตุผลความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการที่จะเปลี่ยนแปลง
ชั้นโดยสาร ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.ที่จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ๗.๘.๔ กรณีเดินทางร่วมกับส่วนราชการอ่ืนที่เป็นเจ้าภาพ ให้โดยสารเครื่องบิน
ตามหลักเกณฑ์เดียวกับส่วนราชการนั้น ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 ๗.๙ การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้เบิกจ่ายตามระเบียบ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด เฉพาะกรณีจ าเป็น และพิจารณาจ านวนวัน จ านวนคน ให้เหมาะสม โดยใช้จ่ายจาก
งบประมาณท่ีหน่วยได้รับสั่งจ่ายประจ าปี ซึ่งจะต้องไม่กระทบต่อการบริหารงานประจ าของหน่วย 
           ๗.๑๐ ให้เบิกค่าพาหนะรับจ้าง ดังนี้ 
                  ๗.๑๐.๑ กรณีการเดินทางภายในเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายใน
วงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๓๐๐ บาท 
                ๗.๑๐.๒ กรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับเขตจังหวัด 
ที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง
ภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
               ๗.๑๐.๓ กรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัดอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ ๗.๑๐.๒  
ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน ๔๐๐ บาท 
         ๗.๑๑ การประชุมราชการ ให้จัดภายในสถานที่ราชการเป็นหลัก เบิกจ่ายดังนี้ 
                  ๗.๑๑.๑ ค่าอาหาร ให้จัดวันละ ๑ มื้อ (มื้อกลางวัน)  โดยเบิกในอัตรา 
ไม่เกิน ๑๒๐ บาท/มื้อ/คน แต่หากมีความจ าเป็นต้องจัดอาหารมากกว่าวันละ ๑ มื้อ ให้เบิกในอัตราไม่เกิน  
๓๒๐ บาท/วัน/คน (มื้อเช้า ๘๐ บาท/มื้อ/คน, มื้อกลางวัน ๑๒๐ บาท/มื้อ/คน และมื้อเย็น ๑๒๐ บาท/มื้อ/คน)                   
 ๗.๑๑.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกในอัตราไม่เกิน ๓๕ บาท/ครึ่งวัน/คน 

  ๘. ส าหรับรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในมาตรการประหยัดงบประมาณนี้ ให้ยึดถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ที่ก าหนดไว้ 
เป็นการเฉพาะ และอนุมัติหลักการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

   ๙. ให้ทุกหน่วยวางแผนการใช้งบประมาณ ให้สามารถใช้ ได้ตลอดปีงบประมาณ 
ภายในกรอบวงเงินงบประมาณทีห่น่วยได้รับสั่งจ่ายประจ าปี 

   ๑๐. กรณี ทอ.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมระหว่างปีจากส านักงบประมาณ  
หรือเบิกแทนส่วนราชการอ่ืน ให้เบิกตามอัตราของกระทรวงการคลังก าหนด และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุน 

   ๑๑. กรณีมีความจ าเป็นจะต้องเบิกงบประมาณในรายการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
หรือนอกเหนือที่ก าหนดไว้ในมาตรการประหยัดงบประมาณนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.ที่จะพิจารณา
อนุมัติให้เบิกโดยไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดเป็นกรณีไป 

 

 

๑๒.  ให้ นขต.ทอ.... 
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 ๑๒. ให้ นขต.ทอ.ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติเป็นการภายในได้ตามความ
เหมาะสม โดยไม่ขัดหรือแย้งกับค าสั่งนี้ 

 ๑๓. การเบิกจ่ายตามโครงการศึกษาของ ทอ.ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๖๓  
เป็นต้นไป ส าหรับปีงบประมาณ ๖๒ ให้ใช้หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเดิมตามที่ขอตั้งงบประมาณไว้ 

  ๑๔. การปฏิบัตินอกเหนือจากข้อ ๑๓ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
                (ลงชื่อ) พล.อ.อ.จอม  รุ่งสว่าง 
                    (จอม  รุ่งสว่าง) 
                          ผบ.ทอ.  
ส าเนาถูกต้อง 

(ลงชื่อ) น.อ.เกรียงไกร  ศรีเสน  
              (เกรียงไกร  ศรีเสน) 
            ผอ.กจก.สบท.สปช.ทอ. 
                   ๑๘ ก.ย.๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             ร.ท.สุทิพัฒน์ ฯ       พิมพ์/ทาน 
         น.ท.อาดูลย์ ฯ              ตรวจ 
 



























๗. ค่าตั๋วโดยสาร บ.อ้างอิงจาก บ.การบินไทย จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ประเทศ ชั้น ๑ ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด 
๑.  สหรัฐอเมริกา - 165,500 49,862 
๒.  สหพันธรัฐรัสเซีย 200,510 162,318 57,289 
๓.  สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 275,834 157,013 63,654 
๔.  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 254,616 148,526 54,106 
๕.  ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 254,616 137,917 51,984 
๖.  สาธารณรัฐอิตาล ี 200,510 157,544 54,106 
๗.  สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี 254,616 148,526 54,106 
๘.  ราชอาณาจักรสวีเดน - 148,526 54,106 
๙.  ราชอาณาจักรเบลเยียม 254,616 137,917 51,984 
๑๐.  สาธารณรัฐประชาชนจนี 62,593 42,436 31,827 
๑๑.  สาธารณรัฐเกาหล ี - 58,800 29,000 
๑๒.  ญี่ปุ่น 92,086 65,776 37,132 
๑๓.  สาธารณรัฐสิงคโปร ์ - 27,583 16,974 
๑๔.  มาเลเซีย - 22,279 15,917 
๑๕.  เครือรัฐออสเตรเลีย 180,353 94,420 43,497 
๑๖.  สาธารณรัฐออสเตรีย - 157,500 43,497 
๑๗.  แคนาดา - 338,500 132,100 

๘. การค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว 
 ๘.๑ การค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ ได้แก่ ประชุม ดูงาน ฝึกอบรม และศึกษา 
 ๘.๒ การเดินทางไปประชุม และดูงาน ค านวณตามหลักเกณฑ์ 
  ๘.๒.๑ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๘.๒.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๘.๒.๓ มาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ. 
 ๘.๓ การเดินทางไปฝึกอบรม ค านวณตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๘.๔ การเดินทางไปศึกษาค านวณตามระเบียบกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๕๐๒/๑๑๐๘๑ ลง ๒๙ มี.ค.๒๕ แยกเป็น 
  ๘.๔.๑ บัญชีหมายเลข ๑ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับข้าราชการ 
  ๘.๔.๒ บัญชีหมายเลข ๒ เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับนักเรียนนายเรืออากาศ    

๙. หัวข้อ…                   
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๙. หัวข้อการค านวณค่าใช้จ่าย 

การเดินทางไปประชุม การดูงาน 
ค่าโดยสาร บ.ไป - กลับ ค่าโดยสาร บ.ไป - กลับ 
ค่าเครื่องแต่งตัว ค่าเครื่องแต่งตัว 
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า 
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าท่ีพัก ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายจริง  ค่าพาหนะเท่าท่ีจ่ายจริง  
ค่าของที่ระลึก ค่าของที่ระลึก 
ค่ารับรองเท่าที่จ่ายจริง  - 
ค่าลงทะเบียนประชุม - 

การฝึกอบรม การศึกษา (ปริญญา และ PME) 
ค่าโดยสาร บ.ไป - กลับ ค่าโดยสาร บ.เที่ยวไป  
ค่าเครื่องแต่งตัว ค่าเครื่องแต่งตัว 
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 
ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า 
ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าท่ีพัก ค่าใช้จ่ายประจ าตัว 
ค่าพาหนะ เท่าที่จ่ายจริง ค่าต ารา และอุปกรณ ์
ค่าฝึกอบรม ค่าเล่าเรียน 
 ค่าประกันสุขภาพ 
 ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์เหมาจ่าย 

๑๐. การค านวณค่าใช้จ่ายต่างประเทศส าหรับโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี ๖๒   
 ๑๐.๑ ค่าโดยสาร บ.การเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางตั้งแต่ ๙ ชั่วโมงขึ้นไป ดังนี้   
  ๑๐.๑.๑ ชั้นยศ พล.อ.ท. และ พล.อ.อ.   ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง 
  ๑๐.๑.๒ ชั้นยศ พล.อ.ต. - พล.อ.ท.   ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง 
  ๑๐.๑.๓ ชั้นยศ พล.อ.ต.   ให้โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ 
  ๑๐.๑.๔ ชั้นยศ น.อ.(พิเศษ) ลงมา     ให้โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 
 ๑๐.๒ ค่าโดยสาร บ.การเดินทางในต่างประเทศที่มีระยะเวลาในการเดินทางต่ ากว่า ๙ ชั่วโมง ดังนี้   
  ๑๐.๒.๑ ชั้นยศ พล.อ.อ.(ผบ.ทอ.) และ พล.อ.อ.(จอมพล) ให้โดยสารเครื่องบินชั้นหนึ่ง 
  ๑๐.๒.๒ ชั้นยศ พล.อ.ท. และ พล.อ.อ.   ให้โดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ 
  ๑๐.๒.๓ ชั้นยศ พล.อ.ต. ลงมา     ให้โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด 
หมายเหตุ  ราคาค่าโดยสาร บ.ไป - กลับ สอบถามที่แผนกตั๋วราชการ บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) หากค่าตั๋วโดยสาร บ.
ไม่มีก าหนดไว้ตามข้อ ๗ หน่วยสามารถสอบถามข้อมูลค่าโดยสาร บ.และให้ บริษัท การบินไทยฯ ส่งข้อมูลให้ทาง e-mail 
แล้วพิมพ์ข้อมูลแนบใบเสนอความต้องการส่ง กพ.ทอ.ได้ 
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 ๑๐.๓ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางคนละ ๑,๐๐๐ บาท 

 ๑๐.๔ ค่าธรรมเนียมขอวีซ่า  
 

ประเทศ ไปราชการ ไปศึกษา 
สหรัฐอเมริกา 5,760 บาท 5,760 บาท 
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 5,000 บาท 35,000 บาท 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 2,200 บาท 3,000 บาท 
เครือรัฐออสเตรเลีย 3,550 บาท 17,800 บาท 
ราชอาณาจักรสวีเดน 2,100 บาท 2,100 บาท 

 

 ๑๐.๕ ค่าเครื่องแต่งตัว (กรณีไปประเทศหนาว)                    
  ๑๐.๔.๑ ข้าราชการชั้นยศ น.ท.ขึ้นไป คนละ ๙,๐๐๐ บาท  
  ๑๐.๔.๒ ข้าราชการชั้นยศ น.ต.ลงมา     คนละ ๗,๕๐๐ บาท 
  ๑๐.๔.๓ นนอ.          คนละ ๔,๔๐๐ บาท  
 ยกเว้น ๑๔ ประเทศ คือ สหภาพพม่า, เนการาบรูไนดารุสซาลาม, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, ราชอาณาจักร
กัมพูชา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มาเลเซีย, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, สาธารณรัฐสิงคโปร์, สาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา, รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี, รัฐเอกราชซามัว, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, ฟิจิ 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต 
 ๑๐.๖ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พัก (ค านวณตามมาตรการประหยัด) 
  ๑๐.๖.๑ เดินทางไปทวีปอเมริกายุโรปออสเตรเลียให้บวกวันเดินทางไป ๒ วัน วันเดินทางกลับ ๒ วัน 
  ๑๐.๖.๒ เดินทางไปทวีปเอเชียให้บวกวันเดินทางไป ๑ วัน วันเดินทางกลับ ๑ วัน 
  ๑๐.๖.๓ อัตราเบี้ยเลี้ยงในต่างประเทศให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่าย 
    - น.อ.ลงมา ๒,๑๐๐  บาท/คน/วัน 
    - น.อ.(พิเศษ) ขึ้นไป ๓,๑๐๐  บาท/คน/วัน 
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  ๑๐.๖.๔ อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่ วคราว ให้เบิกค่าเช่าที่พักได้ 
เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตรา (บาท/คน/วัน) ดังนี้ 

    - น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ ขึ้นไป 
ประเภท ก (บาท/คน/วัน) ประเภท ข (บาท/คน/วัน) ประเภท ค (บาท/คน/วัน) 

๗,๐๐๐ ๔,๙๐๐ ๓,๑๕๐ 
 
    - น.อ.ลงมาให้จัดพักรวมกัน ๒ คนต่อ ๑ ห้องก่อน กรณีไม่เหมาะสมหรือมีเหตุจ าเป็น 
ไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ หรือไม่ครบคู่ ให้จัดพักคนเดียว ให้เบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก ดังนี้ 

การจัดห้องพัก ประเภท ก (บาท/คน/วัน) ประเภท ข (บาท/คน/วัน) ประเภท ค (บาท/คน/วัน) 
พักคนเดียว 
พักคู่ 

๕,๒๕๐ 
๓,๖๗๕ 

๓,๕๐๐ 
๒,๔๕๐ 

๒,๑๗๐ 
๑,๕๑๙ 

หมายเหตุ - เดินทางในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ลดค่าที่พักลง ๒ คืน 
  - เดินทางในทวีปเอเชีย ลดค่าที่พักลง ๑ คืน  

ประเภท ก (๖๖ ประเทศ) ได้แก่ 
๑. ญี่ปุ่น ๑๘. บอสเนียและเฮอรเ์ซโกวีนา ๓๕. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส ์ ๕๒. สาธารณรัฐเยเมน 
๒. สาธารณรัฐฝรั่งเศส ๑๙. รัฐเอกราชปาปัวนิวกิน ี ๓๖. สาธารณรัฐเกาหลี  ๕๓. สาธารณรัฐลิทัวเนีย 
๓. สหพันธรัฐรัสเซีย ๒๐. มาเลเซีย ๓๗. สาธารณรัฐโครเอเชีย ๕๔. สาธารณรัฐสโลวัก 
๔. สมาพันธรัฐสวสิ ๒๑. ราชรัฐโมนาโก ๓๘. สาธารณรัฐชลิ ี ๕๕. สาธารณรัฐสโลวีเนีย 
๕. สาธารณรัฐอติาล ี ๒๒. ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ๓๙. สาธารณรัฐเช็ก ๕๖. สาธารณรัฐออสเตรีย 
๖. ราชอาณาจักรเบลเยียม ๒๓. ราชรัฐอันดอรร์า ๔๐. สาธารณรัฐตุรก ี ๕๗. สาธารณรัฐอาเซอรไ์บจาน 
๗. ราชอาณาจักรสเปน ๒๔. ราชอาณาจักรกัมพูชา ๔๑. สาธารณรัฐบลัแกเรีย ๕๘. สาธารณรัฐอินโดนีเซยี 
๘. สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมน ี ๒๕. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ๔๒. สาธารณรัฐประชาชนจีน ๕๙. สาธารณรัฐอินเดีย 
๙. สหรัฐอเมริกา ๒๖. ราชอาณาจักรนอร์เวย ์ ๔๓. สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนแอลจีเรีย 
๖๐. สาธารณรัฐเอสโตเนีย 

๑๐. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ 

๒๗. ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด ์

๔๔. สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ติมอร-์เลสเต 

๖๑. สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้

๑๑. สาธารณรัฐโปรตุเกส ๒๘. ราชอาณาจักรโมร็อกโก ๔๕. สาธารณรัฐเปร ู ๖๒. สาธารณรัฐไอซ์แลนด ์
๑๒. สาธารณรัฐสิงคโปร ์ ๒๙. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด ์ ๔๖. สาธารณรัฐโปแลนด ์ ๖๓. สาธารณรัฐไอร์แลนด ์
๑๓. แคนาดา ๓๐. ราชอาณาจักรสวีเดน ๔๗. สาธารณรัฐฟินแลนด ์ ๖๔. สาธารณรัฐฮังการ ี
๑๔. เครือรัฐออสเตรเลีย ๓๑. รัฐสลุต่านโอมาน ๔๘. สาธารณรัฐฟลิิปปินส ์ ๖๕. สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) 
๑๕. ดินแดนไต้หวัน ๓๒. โรมาเนีย ๔๙. สาธารณรัฐมอริเซยีส ๖๖. เขตบริหารพิเศษฮ่องกง 
๑๖. เติร์กเมนิสถาน ๓๓. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ๕๐. สาธารณรัฐมอลตา  
๑๗. นิวซีแลนด ์ ๓๔. สหพันธ์สาธารณรัฐ

ยูโกสลาเวีย 
๕๑. สาธารณรัฐโมซมับิก  

ประเภท ข … 
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ประเภท ข (๕๘ ประเทศ) ได้แก่ 
๑. เครือรัฐบาฮามาส ๑๖. สหภาพพมา่ ๓๑. สาธารณรัฐแซมเบยี ๔๖. สาธารณรัฐลัตเวีย 
๒. จอร์เจยี ๑๗. สหรัฐเม็กซิโก ๓๒. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน ๔๗. สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรลีังกา 
๓. จาเมกา ๑๘. สาธารณรัฐแทนซาเนีย ๓๓. สาธารณรัฐไซปรัส ๔๘. สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม 
๔. เนการาบรไูนดารสุซาลาม ๑๙. สาธารณรัฐกานา ๓๔. สาธารณรัฐตรินิแดดและ

โตเบโก 
๔๙. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 

๕. มิซิโดเนีย ๒๐. สาธารณรัฐแกมเบีย ๓๕. สาธารณรัฐตูนีเซีย ๕๐. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย 
๖. ยูเครน ๒๑. สาธารณรัฐโกตติวัวร ์

(ไอเวอรี่โคส) 
๓๖. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ๕๑. สาธารณรัฐอาหรับซเีรีย 

๗. รัฐกาตาร ์ ๒๒. สาธารณรัฐคอสตาริกา ๓๗. สาธารณรัฐไนเจอร ์ ๕๒. สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ์
๘. รัฐคูเวต ๒๓. สาธารณรัฐครี์กิซ ๓๘. สาธารณรัฐบรุุนด ี ๕๓. สาธารณรัฐอริัก 
๙. รัฐบาหเ์รน ๒๔. สาธารณรัฐเคนยา ๓๙. สาธารณรัฐเบนิน ๕๔. สาธารณรัฐอสิลาม

ปากีสถาน 
๑๐. รัฐอิสราเอล ๒๕. สาธารณรัฐแคเมอรูน ๔๐. สาธารณรัฐเบลารุส ๕๕. สาธารณรัฐอิสลามอริเตเนีย 
๑๑. ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย 

๒๖. สาธารณรัฐคาซัคสถาน ๔๑. สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ 

๕๖. สาธารณรัฐอสิลามอิหร่าน 

๑๒. ราชอาณาจักรตองกา ๒๗. สาธารณรัฐจิบูต ี ๔๒. สาธารณรัฐปานามา ๕๗. สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน 
๑๓. สาธารณรัฐเนปาล ๒๘. สาธารณรัฐชาด ๔๓. สาธารณรัฐมอลโดวา  
๑๔. ราชอาณาจักรฮัซไมต์
จอร์แดน 

๒๙. สาธารณรัฐซิมบับเว ๔๔. สาธารณรัฐมาล ี ๕๘. สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

๑๕. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรยี ๓๐. สาธารณรัฐเซเนกลั ๔๕. สาธารณรัฐยูกันดา  

 
ประเภท ค ได้แก่ ประเทศรัฐ เมืองอ่ืน ๆ นอกจากที่ก าหนดในประเภท ก และประเภท ข เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ฯลฯ 
 ๑๐.๗ ค่าพาหนะเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ประมาณตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
 ๑๐.๘ ค่าของที่ระลึกให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง ประมาณตามความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด 
 ๑๐.๙ ค่ารับรองในการไปราชการ ตปท.ชั่วคราวตาม กค.ก าหนด เท่าท่ีจ่ายจริง 
  ๑๐.๙.๑ เดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน  ทั้งคณะไม่เกิน ๖๗,๐๐๐ บาท 
  ๑๐.๙.๒ เดินทางเกิน ๑๕ วัน  ทั้งคณะไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 ๑๐.๑๐  ค่าใช้จ่ายประจ าตัว หมายถึง ค่าอาหารค่าที่พักค่ารับรองค่าประกันต่าง ๆ (ค านวณตามอัตรา 
ที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด (www.ocsc.go.th) 
 

๑๐.๑๑  คอมพิวเตอร์… 

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
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 ๑๐.๑๑  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (เหมาจ่าย) ๕๐,๐๐๐ บาท (จ่ายให้ครัง้เดียวตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย) 
 ๑๐.๑๒ นักเรียนนายเรืออากาศเดินทางไปต่างประเทศ ตามหลักสูตรของ รร.นนก.และโครงการ
แลกเปลี่ยนเยี่ยมชมโรงเรียนนายทหารต่างประเทศ 
  ๑๐.๑๒.๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย วันละ ๑,๕๐๐ บาท 
  ๑๐.๑๒.๒ ค่าเช่าที่พักเท่าที่จ่ายจริง (รายชื่อประเทศ ตามข้อ ๑๐.๕) 
  ๑๐.๑๒.๓ ประเภท ก วันละ  คนละ  ๒,๑๐๐ บาท 
  ๑๐.๑๒.๔ ประเภท ข วันละ  คนละ  ๑,๕๐๐ บาท 
  ๑๐.๑๒.๕ ประเภท ค วันละ  คนละ  ๑,๒๐๐ บาท 
 

ประเทศ ค่าใช้จ่ายประจ าตัว  
(เดือนละ) 

ค่าต ารา (ปีละ) หมายเหตุ 

สหรัฐอเมริกา US$ 1,930 US$ 1,150 (www.ocsc.go.th) 
เนื่องจากมีหลายกลุ่ม 

สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 
- ในกรุงลอนดอน £ 1,210 £ 730 รวมค่าจัดท า

วิทยานิพนธ์แล้ว - นอกกรุงลอนดอน £ 1,020 £ 730 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

- ศึกษาภาษาฯ EUR 410 EUR 410 รวมค่าจัดท า
วิทยานิพนธ์แล้ว - เตรียมมหาวิทยาลัย (ปกติ) EUR 880 EUR 880 

- เตรียมมหาวิทยาลัย (พิเศษ) EUR 900 
- ตรี - เอก (ปกติ) EUR 980 EUR 1,280 
- ตรี - เอก (พิเศษ) EUR 1,010 

เครือรัฐออสเตรเลีย 
ตรี - ศึกษารัฐ NSW และ ACT A$ 1,850 A$ 770 รวมค่าจัดท า

วิทยานิพนธ์แล้ว     - รัฐอ่ืน ๆ A$ 1,750 A$ 770 
โท, เอก - ศึกษารัฐ NSW และ ACT A$ 1,850 A$ 890 
    - รัฐอ่ืน ๆ A$ 1,750 A$ 890 

สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
- ใน ปารีส ตรี - เอก EUR 1,200 EUR 700 รวมค่าจัดท า

วิทยานิพนธ์แล้ว - นอก ปารีส ตรี - เอก EUR 920 EUR 700 
นิวซีแลนด์ ตรี - เอก NZ$ 1,630 NZ$ 790  

http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
http://www.ocsc.go.th/
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ประเทศ ค่าใช้จ่ายประจ าตัว  
(เดือนละ) 

ค่าต ารา (ปีละ) 

ญี่ปุน่ 
ตรี ¥ 151,500 ¥ 63,000 รวมค่าจัดท า

วิทยานิพนธ์แล้ว โท - เอก  ¥ 172,500 ¥ 79,000 
- ค่าจัดหาที่พัก เหมาจ่าย ¥ 280,000 จ่ายให้ครั้งเดียว  
- ค่าเครื่องเรียน เครื่องนอนจ่าย ¥ 68,500 จ่ายให้ครั้งเดียว  
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดตามที่จ่ายจริง ¥ 19,000 ปีละ/ครัง้ละ  

สาธารณรัฐเกาหลี 
ศึกษาภาษา วอน (W) 296,000 US$ 600  
ตรี วอน (W) 473,000 US$ 600  
ค่าเช่าที่พักช่วงศึกษา วอน (W) 450,000 เท่าท่ีจ่ายจริง  
ค่าเช่าที่พักนอกสถานศึกษาช่วงวันหยุด ไม่เกิน 46,500 วอน/วัน เท่าท่ีจ่ายจริง  
ค่าเช่าที่พักระหว่างปิดภาคการศึกษา ไม่เกิน 67,500 วอน/วัน เท่าท่ีจ่ายจริง  
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาที่พักเดินทาง 
ครั้งแรก 

 เท่าท่ีจ่ายจริง  

ค่าเครื่องเรือน เครื่องนอนเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน W 350,000 วอน เท่าท่ีจ่ายจริง  
ราชอาณาจักรสเปน 

ตรี - โท EUR 1,050 EUR 700  
เอก EUR 1,120 EUR 700  

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตรี  US$ 1,160 US$ 140 รวมค่าจัดท า

วิทยานิพนธ์แล้ว 
โท - เอก US$ 1,300 US$ 200  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ตรี - เอก 

 
US$ 950 

 
US$ 200 

รวมค่าจัดท า
วิทยานิพนธ์แล้ว 

ราชอาณาจักรสวีเดน  
ตรี - โท SEK 9,250 SEK 6,000  
เอก SEK 12,000   
 
 

๑๐.๑๓ อัตรา... 
 



  - ๘ -  
 

 ๑๐.๑๓ อัตราค่าใช้จ่ายของข้าราชการทุน ทอ.ศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ ณ ต่างประเทศ 

ประเทศ/ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่ายประจ าตัว ต่อเดือน ค่าต าราฯ ต่อปี หมายเหตุ 
หลักสูตรเสนาธิการกิจต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
ญี่ปุ่น 
สหราชอาณาจักรบรเิตนใหญ่และ
ไอร์แลนดเ์หนอื - ในกรุงลอนดอน 
                   - นอกกรงุลอนดอน 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน ี
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ - ในมะนิลา          
                          - นอกมะนลิา 
มาเลเซีย 
เครือรฐัออสเตรเลีย - ใน NSW/ACT 
                        - นอก NSW/ACT 
นิวซีแลนด์ 
สาธารณรัฐฝรัง่เศส - ในปารีส 
                       - นอกปารีส 
สาธารณรัฐอนิโดนเีซีย 
สาธารณรัฐอนิเดีย (น.ต.- น.อ.) 
สาธารณรัฐเกาหล ี
ค่าเช่าที่พัก - สถานศึกษาจัดให้ 
              - นอกสถานศึกษาจัดให้ 
สาธารณรัฐสงิคโปร ์
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ค่าใช้จ่ายดูงานหรือฝึกงานหลงัจากส าเร็จ
การศึกษา 
- อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น 
ดูงานหรือฝึกงานในประเทศอืน่ 
 
 
ค่าขนของกลบัประเทศไทย 
- อเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น 
 
 
- ทวีปเอเชีย และอื่น ๆ 

 
US$ 1,930 
Y 172,500 

 
£(GBP) 1,210 
£(GBP) 1,020 
EUR 1,010 
US$ 530 
US$ 480 

MYR 1,920 
AS$ 1,850 
AS$ 1,750 
NZ$ 1,630 
EUR 1,200 
EUR 920 

วันละ 1,157 บาท 
วันละ 550 บาท 
วันละ 650 บาท 
เท่าที่จ่ายจริง 

ภายในวงเงิน US$ 700 
S$ 2,500 

US$ 1,300 
 
 

วันละ US$ 120 
เดือนละ US$ 1,400 

วันละ US$ 90 
เดือนละ US$ 1,200 

 

เวลาศึกษาไม่เกิน 2 ปี 
เวลา 2 - 5 ปี 

เวลาเกิน 5 ปี ขึ้นไป 
 

 
US$ 1,150 
Y 79,000 

 
£(GBP) 730 
£(GBP) 730 
EUR 1,280 
US$ 300 
US$ 300 

MS$ 1,600 
AS$ 890 
AS$ 890 
NZ$ 790 
EUR 700 
EUR 700 
US$ 300 

รูปี 10,600 
US$ 700 

 
เท่าที่จ่ายจริง 

S$ 500 
US$ 200 

 
 

ไม่เกิน 30 วัน 
เกินกว่า 30 วัน ขึ้นไป 

ไม่เกิน 30 วัน 
เกินกว่า 30 วัน ขึ้นไป 

 

US$ 300 
US$ 450 
US$ 600 
US$ 300 

 
 
 

 
รวมค่าจัดท า 

วิทยานิพนธ์แลว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  - ๙ -  
 

๑๐.๑๔ ค่าเล่าเรียน  
ประเทศ ข้าราชการ และ นนอ. 

สหรัฐอเมริกา 27,000 USD/ป ี
เครือรัฐออสเตรเลีย 26,400 A$/ป ี
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 20,000 GBP/ป ี
ราชอาณาจักรสเปน 5,000 EUR/ป ี

๑๐.๑๕ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (อัตราแลกเปลี่ยน บวกเพ่ิม ๒ บาทแล้ว) 
เงินต่างประเทศ เงินบาท เงินต่างประเทศ เงินบาท 

1 ปอนด์ 48 บาท 1 หยวน 8 บาท 
1 ยูโร 42 บาท 1 เปโซ 0.66 บาท 
1 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ 36 บาท 1 รูปี 0.7 บาท 
1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 27 บาท 1,000 รูเปียห์ 4 บาท 
1 ดอลลาร์สิงคโปร์ 26 บาท 1 เยน 0.35 บาท 
1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ 25 บาท 1 วอน 0.035 บาท 
1 ริงกิต 10 บาท 1 โครนาสวีเดน 6 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑.  แบบฟอร์ม... 



ค่าสมนาคุณ
ค่าวัสดุ

อุปกรณ์
ค่าอาหาร ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าเคร่ืองด่ืม

ค่าพิมพ์

ใบประกาศ
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่ารถโดยสาร อ่ืน ๆ รวม หมายเหตุ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -           รวม  

แบบฟอร์มรายละเอียดค าของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63 (ศ111)

หลักสูตร หน่วย

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ล าดับ ระยะเวลา ทุน



ค่าสมนาคุณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าเคร่ืองด่ืม
ค่าพิมพ์

ใบประกาศ
ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่ารถโดยสาร อ่ืน ๆ รวม หมายเหตุ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -      รวม

แบบฟอร์มรายละเอียดค าของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63 (ศ111.1)

ล าดับ หลักสูตร หน่วย ระยะเวลา ทุน
ค่าใช้จ่าย (บาท)



ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียม ค่าต ารา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่ารถโดยสาร อ่ืน ๆ รวม หมายเหตุ

0 -                   -              -                -          -              -              -                -         -           รวม 

แบบฟอร์มรายละเอียดค าของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63 (ศ112)

ล าดับ หลักสูตร หน่วย ระยะเวลา ทุน
ค่าใช้จ่าย (บาท)



ค่าธรรมเนียม ค่าต ารา อ่ืน ๆ รวม หมายเหตุ

0 -                          -                -                 -           รวม

แบบฟอร์มรายละเอียดค าของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63 (ศ113)

ล าดับ หลักสูตร หน่วย ระยะเวลา ทุน
ค่าใช้จ่าย (บาท)



ค่าธรรมเนียม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก อ่ืน ๆ รวม หมายเหตุ

รวม #REF! 0 0 0 0 0

ทุน
ค่าใช้จ่าย (บาท)

แบบฟอร์มรายละเอียดค าของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63 (ศ114)

ล าดับ หลักสูตร หน่วย ระยะเวลา



ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าต ารา ค่าสมนาคุณ อ่ืน ๆ รวม หมายเหตุ

0 0 - 0 - 0รวม

แบบฟอร์มรายละเอียดค าของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63 (ศ116)

ล าดับ หลักสูตร หน่วย ระยะเวลา ทุน
ค่าใช้จ่าย (บาท)



ค่าเคร่ือง ค่าหนังสือ

แต่งตัว เดินทาง

#REF! -          -                -           -       -           -         -          -         -           -          -      0รวม

อ่ืน ๆ รวมค่าโดยสาร บ. ค่าวีซ่า ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่ารับรอง หมายเหตุ

แบบฟอร์มรายละเอียดค าของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63 (ศ211)

ล าดับ หลักสูตร หน่วย ระยะเวลา ทุน

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าของขวัญ ค่าฝึกงาน



ค่าเคร่ือง ค่าหนังสือ

แต่งตัว เดินทาง

0 -            -              -          -     -           -           -        -                -             -        -    -     

ค่าใช้จ่าย

ประจ าตัว ค่าเล่าเรียน หมายเหตุค่าต ารา ค่าคอมพิวเตอร์
ค่าประกัน

สุขภาพ
ค่าฝึกงาน อ่ืน ๆ รวม

รวม

แบบฟอร์มรายละเอียดค าของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63 (ศ212)

ล าดับ หลักสูตร หน่วย ระยะเวลา ทุน

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าโดยสาร บ. ค่าวีซ่า



ค่าเคร่ือง ค่าหนังสือ

แต่งตัว เดินทาง

-   -            -                  -            -        -              -           -           -           -              -       -          รวม

หมายเหตุค่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่ารับรอง ค่าของขวัญ อ่ืน ๆ รวม

แบบฟอร์มรายละเอียดค าของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63 (ศ213)

ล าดับ หลักสูตร หน่วย ระยะเวลา ทุน

ค่าใช้จ่าย (บาท)

ค่าโดยสาร บ. ค่าวีซ่า ค่าเบ้ียเล้ียง



ค่าเคร่ือง

แต่งตัว ค่าโดยสาร บ.

ค่า

หนังสือ

เดินทาง

ค่าวีซ่า

ค่าใช้จ่าย

ประจ าตัว

ค่า

เรียน

ภาษา

ค่า

ประกัน

สุขภาพ

ค่าต ารา อ่ืน ๆ รวม หมายเหตุ

0 -          -                -         -       -           -       -       -         -         -           รวม

แบบฟอร์มรายละเอียดค าของบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63 (ศ214)

ล าดับ หลักสูตร หน่วย ระยะเวลา ทุน

ค่าใช้จ่าย (บาท)



แบบฟอร์มอบรม 5
(รายละเอียดค่าใช้จ่าย)

กระทรวง...
กรม...
แผนงาน...(โปรดระบุช่ือแผนงาน)

หน่วย : บาท

ประเภท ก ประเภท ข บุคคลภายนอก รวม จ านวน หน่วยนับ
 อัตรา

ค่าใช้จ่าย
หน่วยนับ ราชการ เอกชน

รวมท้ังส้ิน

งบรายจ่าย...

1. โครงการ/หลักสูตร... วัตถุประสงค์

    ในประเทศ กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภทของ

    - ค่าวิทยากร (บุคลากรของรัฐ) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น ประเภท ก.

    - ค่าวิทยากร (ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ) ประเภท ข. หรือ บุคคลภายนอก)

    - ค่าท่ีพัก จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา  (โปรดระบุจังหวัด)
    - ค่าพาหนะ ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
    - ค่าอาหาร
    - ค่าอาหารว่าง
    - อ่ืน ๆ....

2. โครงการ/หลักสูตร... วัตถุประสงค์

    ต่างประเทศ (ประเทศ....) กลุ่มเป้าหมาย (ให้จ าแนกประเภทของ
    - ค่าเบ้ียเล้ียง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น ประเภท ก.

    - ค่าท่ีพัก ประเภท ข. หรือ บุคคลภายนอก)

    - ค่าพาหนะ จังหวัดท่ีด าเนินการจัดการฝึกอบรม สัมมนา  (โปรดระบุจังหวัด)
    - ค่าเคร่ืองแต่งกาย ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
    - ค่าอาหาร
    - ค่าอาหารว่าง
    - อ่ืน ๆ....

หมายเหตุ : ความหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภทต่างๆ

   (1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการท้ังภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับทักษะพิเศษ ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญและระดับทักษะพิเศษ

        ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ข้าราชการต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือ ต าแหน่งท่ีเทียบเท่า

   (2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการท้ังภายในหน่วยงาน และหน่วยงานภายนอก ต าแหน่งประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับช านาญงานและระดับอาวุโส ข้าราชการต าแหน่งประเภท

        วิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ ข้าราชการต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น หรือต าแหน่งท่ีเทียบเท่า

   (3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมิใช่บุคลากรภาครัฐ

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (คน)  อัตราค่าใช้จ่ายท่ีต้ังระบุจ านวน / หน่วยนับ
รวมเงิน

(บาท)

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน... (โปรดระบุแผนงาน โดยจ าแนกโครงการ/หลักสูตร ตามแผนงานพ้ืนฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์/แผนงานบูรณาการ)

งบรายจ่าย/โครงการ/หลักสูตร/รายการ

รายละเอียดงบประมาณปี 2563 สถานท่ีด าเนินการ

(ใส่เคร่ืองหมาย      )
ค าช้ีแจง 

(เหตุผลความจ าเป็น

และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ)
คร้ัง/รุ่น



ล ำดับ

ควำมส ำคัญ

รหัส

กำรศึกษำ
จ ำนวนทุน

นโยบำย, 

ยุทธศำสตร์หรือ

แผนงำนท่ีเก่ียวข้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ................................................................................นายทหารโครงการ

      (                                                )

วันท่ี......................../........................../.............................

โทรศัพท์............................................................................

ต าแหน่ง............................................................................

ใบจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญหลักสูตร/โครงกำรศึกษำภำยในประเทศของ.............. ประจ ำปี 63

ช่ือหลักสูตร/โครงกำร ช่ือสถำนศึกษำ ช้ันยศ ค่ำใช้จ่ำย



ล ำดับ

ควำมส ำคัญ

รหัส

กำรศึกษำ
จ ำนวนทุน

นโยบำย, 

ยุทธศำสตร์หรือ

แผนงำนท่ีเก่ียวข้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ................................................................................นายทหารโครงการ

      (                                                )

วันท่ี......................../........................../.............................

โทรศัพท์............................................................................

ต าแหน่ง............................................................................

ช่ือหลักสูตร/โครงกำร ช่ือสถำนศึกษำ ช้ันยศ ค่ำใช้จ่ำย

ใบจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญหลักสูตร/โครงกำรศึกษำในต่ำงประเทศของ.............. ประจ ำปี 63



กฝศ01

จ ำนวนทุน จ ำนวนเงิน จ ำนวนทุน จ ำนวนเงิน จ ำนวนทุน จ ำนวนเงิน

รวม 0 0 0 0 0 0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ................................................................................นายทหารโครงการ

      (                                                )

วันท่ี......................../........................../.............................

โทรศัพท์............................................................................

ควำมต้องกำรงบประมำณด ำเนินกำรโครงกำรศึกษำภำยในประเทศ

ต าแหน่ง............................................................................

ปีงบประมำณ 2565ปีงบประมำณ 2564ปีงบประมำณ 2563ช่ือหลักสูตร/โครงกำรล ำดับ

แผนควำมต้องกำรงบประมำณด ำเนินกำรโครงกำรศึกษำภำยในประเทศของ ..................... ประจ ำปี 63 - 65 



กฝศ01

จ ำนวนทุน จ ำนวนเงิน จ ำนวนทุน จ ำนวนเงิน จ ำนวนทุน จ ำนวนเงิน

รวม 0 0 0 0 0 0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ................................................................................นายทหารโครงการ

      (                                                )

วันท่ี......................../........................../.............................

โทรศัพท์............................................................................

ต าแหน่ง............................................................................

แผนควำมต้องกำรงบประมำณด ำเนินกำรโครงกำรศึกษำในต่ำงประเทศของ ..................... ประจ ำปี 63 - 65 

ล ำดับ ช่ือหลักสูตร/โครงกำร
ควำมต้องกำรงบประมำณด ำเนินกำรโครงกำรศึกษำในต่ำงประเทศ

ปีงบประมำณ 2563 ปีงบประมำณ 2564 ปีงบประมำณ 2565



กฝศ10

1 หลักสูตร...................................................... (.......ช่ัวโมง)

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี
       ปี    58     59     60     61     62
จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  
ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง........................
..................................................................

2 หลักสูตร...................................................... (.......ช่ัวโมง)

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี
       ปี    58     59     60     61     62
จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  
ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง........................
..................................................................

3 หลักสูตร......................................................  (.......ช่ัวโมง)

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี
       ปี    58     59     60     61     62
จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  
ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง........................
..................................................................

4 หลักสูตร...................................................... (.......ช่ัวโมง)

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี
       ปี    58     59     60     61     62
จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  
ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง........................
..................................................................

5 หลักสูตร...................................................... (.......ช่ัวโมง)

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี
       ปี    58     59     60     61     62
จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  
ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง........................
..................................................................

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ...................................................นายทหารโครงการ ลงช่ือ...................................................นายทหารงบประมาณ

      (...................................................)       (....................................................)

ต าแหน่ง................................................ ต าแหน่ง................................................

วันท่ี................/.................../.............. วันท่ี................/.................../..............

โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการท่ีเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดท าฯ 
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63
 ประเภท ศ 101, ศ 102 และ ศ 104 (ไม่ใช้งบประมาณ)

ล าดับ

หน่วย........................................................................

หมายเหตุจ านวนทุนช้ันยศระยะเวลาสถานศึกษาช่ือหลักสูตร



กฝศ11

อัตรา จ านวนช่ัวโมง จ านวนกลุ่ม รวมเงิน หมายเหตุ
(บาท) หรือ วัน หรือ คน

ช่ือหลักสูตร.....................................รุ่นท่ี…...... 1.ค่ำสมนำคุณ (ตำมระดับกำรฝึกอบรม) 0
สถานศึกษา.................................................... 1.1 ข้าราชการใน กห. 400 0

200 0
ระยะเวลา............................(…...…......ช่ัวโมง) 1.2 ข้าราชการนอก กห. 600 0

และรัฐวิสาหกิจ 300 0
ช้ันยศ........................................................... 1.3 บุคคลมิใช่ข้าราชการ 1,200   0
จ านวนทุน (ใน / นอก)..................................... 600 0
สรุปควำมจ ำเป็น 2.ค่ำวัสดุ เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ 0

2.1 วัสดุ ส.ส.ต. 25 0
2.2 วัสดุอ่ืนๆ (ตามอนุมัติใน
      ผนวก ง ของหลักสูตร)
3.ค่ำอำหำร 0
3.1 หลักสูตรฝึกศึกษา 80 0
3.2 หลักสูตรประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 120 0
4.ค่ำเบ้ียเล้ียง 0
4.1 อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 270 0

240 0
4.2 ผู้เข้ารับการอบรม 270 0

240 0
4.3 ส่วนล่วงหน้า (ถ้ามี) 240 0

ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 5. ค่ำเช่ำท่ีพัก -           
5.1อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี 1,450   -             

900     -             
5.2 ผู้เข้ารับการอบรม 1,450   -             

900     -             
5.3 ส่วนล่วงหน้า (ถ้ามี) 900     -             
6.ค่ำพิธีเปิด - ปิด 0
6.1 จัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธี 500 0
6.2 เคร่ืองด่ืมผู้เข้าร่วมพิธี 35 0

7. ค่ำพิมพ์ใบประกำศนียบัตร 10 0
       ปี    58     59     60     61     62 8. ค่ำปกใบประกำศนียบัตร 0

            จ านวน    ……    ……    ……   ……    …... 9.ค่ำเคร่ืองด่ืม (เฉพาะการประชุม, 35 0
จ านวนผู้ท่ียังไม่ได้เข้ารับการศึกษา……………..คน    ฝึกอบรม หรือการสัมมนา)

10. ค่ำเคร่ืองด่ืมรับรองวิทยำกร 35 0
11.ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนท่ีจ ำเป็น (แนบเอกสำรพร้อมลงช่ือรับรอง)

-           

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ........................................นายทหารงบประมาณ

ต าแหน่ง.................................. ต าแหน่ง..................................

หมายเหตุ : 1. รหัส ศ 111 ให้แนบอนุมัติหลักสูตร (ผนวก ก, ข และ ง เพ่ือประกอบการตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่าย)

2. การระบุช่ือสถานศึกษาในรหัส ศ 111, ศ 111.1 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบระบุว่าเป็น ในท่ีต้ัง นขต.ทอ.หรือ นอกท่ีต้ัง นขต.ทอ.เท่าน้ัน

3. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการท่ีเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ จนท .จัดท าฯ และ คณอก.โครงการศึกษาฯ

4. รหัส ศ 111.1 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ

วันท่ี........../........./......... โทรศัพท์........................

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63

หน่วย........................................................................

ประเภท ศ 111 หรือ ศ 111.1

รายการ

       (........................................)

วันท่ี........../........./......... โทรศัพท์........................

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี

รวมค่ำใช้จ่ำย

รายละเอียดหลักสูตร
รายละเอียดค่าใช้จ่าย

       (......................................)

......................................................................................................

ลงช่ือ......................................นายทหารโครงการ

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง.....................................



กฝศ12

รายการ อัตรา(บาท) จ านวนวัน จ านวนคน รวมเงิน

1 ช่ือหลักสูตร...................................รุ่นท่ี......... 1.ค่าธรรมเนียม / ค่าลงทะเบียน 0

สถานศึกษา................................................... 2.ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ) 0

ระยะเวลา............................(.............ช่ัวโมง) 3.ค่าอาหาร (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ) 0

ช้ันยศ......................................................... 4.ค่าเบ้ียเล้ียง (ตามสถานศึกษาก าหนด) 0

ทุน (ใน / นอก)............................................. 5.ค่าเช่าท่ีพัก (ตามสถานศึกษาก าหนด) 0

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี 0

 ปี            58      59      60      61      62

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  

2 ช่ือหลักสูตร...................................รุ่นท่ี......... 1.ค่าธรรมเนียม / ค่าลงทะเบียน 0

สถานศึกษา................................................... 2.ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ) 0

ระยะเวลา............................(.............ช่ัวโมง) 3.ค่าอาหาร (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ) 0

ช้ันยศ......................................................... 4.ค่าเบ้ียเล้ียง (ตามสถานศึกษาก าหนด) 0

ทุน (ใน / นอก)............................................. 5.ค่าเช่าท่ีพัก (ตามสถานศึกษาก าหนด) 0

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี 0

 ปี            58      59      60      61      62

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  

3 ช่ือหลักสูตร...................................รุ่นท่ี......... 1.ค่าธรรมเนียม / ค่าลงทะเบียน 0

สถานศึกษา................................................... 2.ค่าวัสดุ,อุปกรณ์ (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ) 0

ระยะเวลา............................(.............ช่ัวโมง) 3.ค่าอาหาร (ตามสถานศึกษาเรียกเก็บ) 0

ช้ันยศ......................................................... 4.ค่าเบ้ียเล้ียง (ตามสถานศึกษาก าหนด) 0

ทุน (ใน / นอก)............................................. 5.ค่าเช่าท่ีพัก (ตามสถานศึกษาก าหนด) 0

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี 0

 ปี            58      59      60      61      62

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ...................................................นายทหารโครงการ ลงช่ือ...................................................นายทหารงบประมาณ

      (...................................................)       (....................................................)

ต าแหน่ง................................................ ต าแหน่ง................................................

วันท่ี................/.................../.............. วันท่ี................/.................../..............

โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการท่ีเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดท าฯ 
 และ คณอก.โครงการศึกษาฯ

 2. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายท่ีสถานศึกษาเรียกเก็บมาพร้อมใบแบบเสนอความต้องการฯ

 (ในกรณีท่ีสถานศึกษาน้ันๆ ยังไม่จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายประจ าปี 63 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบอิงอ้างเอกสารประจ าปี 62 ได้)

หมายเหตุ

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63

รวมค่ำใช้จ่ำย

รวมค่ำใช้จ่ำย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

หน่วย........................................................................

ประเภท ศ 112

ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวช้อง.............................................................................................

………………………………………………………………………....…………………………………………………………

ล าดับ

รวมค่ำใช้จ่ำย

ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวช้อง.............................................................................................

………………………………………………………………………....…………………………………………………………

ยุทธศาสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวช้อง.............................................................................................

………………………………………………………………………....…………………………………………………………

รายละเอียดช่ือหลักสูตร



กฝศ13

รายการ อัตรา(บาท) จ านวนคน รวมเงิน

1 ช่ือหลักสูตร...................................................................... 1.ค่ำธรรมเนียม 0

สถานศึกษา...................................................................... 1.1 ค่าลงทะเบียน (เทอมละ) 0

ระยะเวลา..........................................ปี (………........ช่ัวโมง) 1.2 ค่าบ ารุงห้องสมุด (เทอมละ) 0

ช้ันยศ............................................................................. 1.3 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (เทอมละ) 0

จ านวนทุน.................................................................ทุน 2. ค่ำต ำรำและอุปกรณ์ (ปีละ) 0

สรุปความจ าเป็น............................................................ 3.อ่ืนๆ (ตำมระเบียบ กค.) 0

......................................................................................

0

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี

 ปี            58      59      60      61      62

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  

2 ช่ือหลักสูตร...................................................................... 1.ค่ำธรรมเนียม 0

สถานศึกษา...................................................................... 1.1 ค่าลงทะเบียน (เทอมละ) 0

ระยะเวลา..........................................ปี (………........ช่ัวโมง) 1.2 ค่าบ ารุงห้องสมุด (เทอมละ) 0

ช้ันยศ............................................................................. 1.3 ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (เทอมละ) 0

จ านวนทุน.................................................................ทุน 2. ค่ำต ำรำและอุปกรณ์ (ปีละ) 0

สรุปความจ าเป็น............................................................ 3.อ่ืนๆ (ตำมระเบียบ กค.) 0

......................................................................................

0

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี

 ปี            58      59      60      61      62

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ...................................................นายทหารโครงการ ลงช่ือ...................................................นายทหารงบประมาณ

      (...................................................)       (....................................................)

ต าแหน่ง................................................ ต าแหน่ง................................................

วันท่ี................/.................../.............. วันท่ี................/.................../..............

โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์............................................
หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการท่ีเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดท าฯ 

 และ คณอก.โครงการศึกษาฯ
 2. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรและรายละเอียดของสถาบันการศึกษา (ช่ือหลักสูตร/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย)

 (ในกรณีท่ีสถานศึกษาน้ันๆ ยังไม่จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายประจ าปี 63 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบอิงอ้างเอกสารประจ าปี 62 ได้)

 3. รหัส ศ 113 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ

 4. การระบุช่ือสถานศึกษาในรหัส ศ 113 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบระบุว่าเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน เท่าน้ัน

…………………………………………………………………………………………………………………….

   รวมค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณแรก (ค ำนวณถึง ก.ย.63)

รวมค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร

…………………………………………………………………………………………………………………….

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง..........................................................................

หมายเหตุ

รวมค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร

   รวมค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณแรก (ค ำนวณถึง ก.ย.63)

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง..........................................................................

ล าดับ รายละเอียดหลักสูตร

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ .ประจ าปี 63

หน่วย........................................................................

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ประเภท  ศ 103 (ใช้ งบ.มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ), ศ 105 (ไม่ใช้ งป.ทอ.) และ ศ 113



กฝศ14

อัตราค่าธรรมเนียม

หรือลงทะเบียน

1 ช่ือหลักสูตร............................................................... 0

สถานศึกษา................................................................

ระยะเวลา................................ปี (....................ช่ัวโมง)

ช้ันยศ.......................................................................

จ านวนทุน..........................................................ทุน

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี

 ปี            58      59      60      61      62

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  

2 ช่ือหลักสูตร............................................................... 0

สถานศึกษา................................................................

ระยะเวลา................................ปี (....................ช่ัวโมง)

ช้ันยศ.......................................................................

จ านวนทุน..........................................................ทุน

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี

 ปี            58      59      60      61      62

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ...................................................นายทหารโครงการ ลงช่ือ...................................................นายทหารงบประมาณ

      (...................................................)       (....................................................)

ต าแหน่ง................................................ ต าแหน่ง................................................

วันท่ี................/.................../.............. วันท่ี................/.................../..............

โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการท่ีเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดท าฯ 
 และ คณอก.โครงการศึกษาฯ

 2. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบเอกสารเก่ียวกับหลักสูตรและรายละเอียดของสถาบันการศึกษา (ช่ือหลักสูตร/ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย)
 (ในกรณีท่ีสถานศึกษาน้ันๆ ยังไม่จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายประจ าปี 63 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบอิงอ้างเอกสารประจ าปี 62 ได้)

 3. การระบุช่ือสถานศึกษาในรหัส ศ 114 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบระบุว่าเป็น หน่วยงานของรัฐ/เอกชน หรือ สถาบันการศึกษาของรัฐ/เอกชนเอกชน เท่าน้ัน

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง ................................................................................

.............................................................................................................................

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง ................................................................................

.............................................................................................................................

สรุปควำมจ ำเป็น….......................….........................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

ล าดับ รายละเอียดหลักสูตร จ านวนทุน รวมเงิน หมายเหตุ

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ .ประจ าปี 63

 ประเภท ศ 114 และ ศ 115

หน่วย........................................................................

สรุปควำมจ ำเป็น….......................….........................................................................

.............................................................................................................................



กฝศ21

รายการ อัตรา(บาท) จ านวนวัน จ านวนคน รวมเงิน

1 ช่ือหลักสูตร................................................

สถานศึกษา................................................

ระยะเวลา..........................ปี (…….....ช่ัวโมง)

ช้ันยศ.......................................................

จ านวนทุน.............................................ทุน

ประเทศ.....................................................

เดินทางเดือน.............................................

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี

 ปี            58      59      60      61      62

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  

0

2 ช่ือหลักสูตร................................................

สถานศึกษา................................................

ระยะเวลา..........................ปี (…….....ช่ัวโมง)

ช้ันยศ.......................................................

จ านวนทุน.............................................ทุน

ประเทศ.....................................................

เดินทางเดือน.............................................

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี

 ปี            58      59      60      61      62

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  

0

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ...................................................นายทหารโครงการ ลงช่ือ...................................................นายทหารงบประมาณ

      (...................................................)       (....................................................)

ต าแหน่ง................................................ ต าแหน่ง................................................

วันท่ี................/.................../.............. วันท่ี................/.................../..............

โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการท่ีเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดท าฯ 
และ คณอก.โครงการศึกษาฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาของ คณอก.โครงการศึกษา ของ ทอ.

..........................................................................................................................

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง ............................................................................

รายละเอียดหลักสูตร

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63

ประเภท ศ 201 - ศ 204 และ ศ 206 (ไม่ใช้งบประมาณ ทอ.)

หมายเหตุ

หน่วย........................................................................

                        รวมค่ำใช้จ่ำย

                        รวมค่ำใช้จ่ำย

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

..........................................................................................................................

ล าดับ

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง ............................................................................



กฝศ21ก

รายการ อัตรา(บาท) จ านวนวัน จ านวนคน รวมเงิน

1 ช่ือหลักสูตร.......................................... 1.ค่ำเบ้ียเล้ียง (ตำมช้ันยศ) 0

........................................................... 3,100 0

2,100 0

ระยะเวลา........................ปี (......ช่ัวโมง) 2.ค่ำเช่ำท่ีพัก เท่ำท่ีจ่ำยจริง 0

ช้ันยศ.................................................. 7,000 0

จ านวนทุน.......................................ทุน 5,250 0

ประเทศ............................................... 3,675 0

เดินทางเดือน........................................ 3.ค่ำโดยสำร บ.ไป-กลับ 0

  (ช้ันหน่ึง / ช้ันธุรกิจ) 0

  (ช้ันประหยัด) 0

4.ค่ำเคร่ืองแต่งตัว 0

9,000 0

7,500 0

5.ค่ำหนังสือเดินทำง 1,000 0

6.ค่ำวีซ่ำ 0

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี 7.ค่ำฝึกงำน

 ปี            58      59      60      61      62 8.ค่ำรับรอง

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  9.ค่ำของขวัญ

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง................................ 10.ค่ำพำหนะ และอ่ืนๆ

....................................................................................... 0

.......................................................................................

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ...................................................นายทหารโครงการ ลงช่ือ...................................................นายทหารงบประมาณ

      (...................................................)       (....................................................)

ต าแหน่ง................................................ ต าแหน่ง................................................

วันท่ี................/.................../.............. วันท่ี................/.................../..............

โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการท่ีเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดท าฯ 
 และ คณอก.โครงการศึกษาฯ

 2. รหัส ศ 211, ศ 213 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ

หมายเหตุ

                        รวมค่ำใช้จ่ำย

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ .ประจ าปี 63

หน่วย........................................................................

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ประเภท ศ 211, ศ 213 และ ศ 311 - ศ 320 (ประเทศท่ีเป็น ประเภท ก)

ล าดับ รายละเอียดหลักสูตร



กฝศ21ข

รายการ อัตรา(บาท) จ านวนวัน จ านวนคน รวมเงิน

1 ช่ือหลักสูตร.......................................... 1.ค่ำเบ้ียเล้ียง (ตำมช้ันยศ) 0

........................................................... 3,100 0

2,100 0

ระยะเวลา........................ปี (......ช่ัวโมง) 2.ค่ำเช่ำท่ีพัก เท่ำท่ีจ่ำยจริง 0

ช้ันยศ.................................................. 4,900 0

จ านวนทุน.......................................ทุน 3,500 0

ประเทศ............................................... 2,450 0

เดินทางเดือน........................................ 3.ค่ำโดยสำร บ.ไป-กลับ 0

  (ช้ันหน่ึง / ช้ันธุรกิจ) 0

  (ช้ันประหยัด) 0

4.ค่ำเคร่ืองแต่งตัว 0

9,000 0

7,500 0

5.ค่ำหนังสือเดินทำง 1,000 0

6.ค่ำวีซ่ำ 0

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี 7.ค่ำฝึกงำน

 ปี            58      59      60      61      62 8.ค่ำรับรอง

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  9.ค่ำของขวัญ

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง.................................. 10.ค่ำพำหนะ และอ่ืนๆ

.......................................................................................... 0

..........................................................................................

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ...................................................นายทหารโครงการ ลงช่ือ...................................................นายทหารงบประมาณ

      (...................................................)       (....................................................)

ต าแหน่ง................................................ ต าแหน่ง................................................

วันท่ี................/.................../.............. วันท่ี................/.................../..............

โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการท่ีเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดท าฯ 
 และ คณอก.โครงการศึกษาฯ

 2. รหัส ศ 211, ศ 213 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ

หมายเหตุ

                        รวมค่ำใช้จ่ำย

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63

หน่วย........................................................................

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

 ประเภท ศ 211, ศ 213 และ ศ 311 - ศ 320 (ประเทศท่ีเป็น ประเภท ข)

ล าดับ รายละเอียดหลักสูตร



กฝศ21ค

รายการ อัตรา(บาท) จ านวนวัน จ านวนคน รวมเงิน

1 ช่ือหลักสูตร.......................................... 1.ค่ำเบ้ียเล้ียง (ตำมช้ันยศ) 0

........................................................... 3,100 0 0 0

2,100 0 0 0

ระยะเวลา........................ปี (......ช่ัวโมง) 2.ค่ำเช่ำท่ีพัก เท่ำท่ีจ่ำยจริง 0

ช้ันยศ.................................................. 3,150 0 0 0

จ านวนทุน.......................................ทุน 2,170 0 0 0

ประเทศ............................................... 1,519 0 0 0

เดินทางเดือน........................................ 3.ค่ำโดยสำร บ.ไป-กลับ 0

  (ช้ันหน่ึง / ช้ันธุรกิจ) 0

  (ช้ันประหยัด) 0

4.ค่ำเคร่ืองแต่งตัว 0

9,000 0

7,500 0

5.ค่ำหนังสือเดินทำง 1,000 0

6.ค่ำวีซ่ำ 0

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี 7.ค่ำฝึกงำน

 ปี            58      59      60      61      62 8.ค่ำรับรอง

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  9.ค่ำของขวัญ

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง................................ 10.ค่ำพำหนะ และอ่ืนๆ

....................................................................................... 0

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ...................................................นายทหารโครงการ ลงช่ือ...................................................นายทหารงบประมาณ

      (...................................................)       (....................................................)

ต าแหน่ง................................................ ต าแหน่ง................................................

วันท่ี................/.................../.............. วันท่ี................/.................../..............

โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการท่ีเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดท าฯ 
 และ คณอก.โครงการศึกษาฯ

 2. รหัส ศ 211, ศ 213 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ

หมายเหตุ

                        รวมค่ำใช้จ่ำย

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 62

หน่วย........................................................................

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ประเภท ศ 211, ศ 213 และ ศ 311 - ศ 320 (ประเทศท่ีเป็น  ประเภท ค)

ล าดับ รายละเอียดหลักสูตร



กฝศ21ง

ช่ือหลักสูตร

ระยะเวลา,ช้ันยศ,จ านวนทุน รายการ อัตรา(บาท) จ านวนวัน/เดือน จ านวนคน รวมเงิน

1 ช่ือหลักสูตร............................................ 1.ค่าโดยสาร บ.เท่ียวไป 0

สถานศึกษา............................................ 2.ค่าเคร่ืองแต่งตัว 0

ระยะเวลา....................ปี (............ช่ัวโมง) 9,000 0

ช้ันยศ.................................................... 7,500 0

จ านวนทุน........................................ทุน 3.ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 0

ประเทศ................................................ 4.ค่าวีซ่า 0

เดินทางเดือน.......................................... 5.ค่าใช้จ่ายประจ าตัวในปีแรก (ค านวณถึง ก.ย.62) 0

  อัตราเดือนละ..........บาท*.......ด.

  (เร่ิมคิดเงินต้ังแต่เดือนท่ีเดินทางไป

  จนถึงเดือน ก.ย.ปี 63)

6.ค่าเล่าเรียน (ปีละ) 0

  (ถ้าไปปลายปี จะยังไม่คิดเงิน)

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี 7.ค่าต าราและอุปกรณ์การศึกษา (ปีละ) 0

 ปี            58      59      60      61      62 8.ค่าประกันสุขภาพ

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  9.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง................................

.......................................................................................

....................................................................................... 0

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ...................................................นายทหารโครงการ ลงช่ือ...................................................นายทหารงบประมาณ

      (...................................................)       (....................................................)

ต าแหน่ง................................................ ต าแหน่ง................................................

วันท่ี................/.................../.............. วันท่ี................/.................../..............

โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการท่ีเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดท าฯ 
 และ คณอก.โครงการศึกษาฯ

 2. รหัส ศ 211, ศ 213 ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบใบ กฝศ04 มาพร้อมกับใบแบบเสนอความต้องการฯ

หมายเหตุ

                        รวมค่ำใช้จ่ำย

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ .ประจ าปี 63

ประเภท ศ 211 (การศึกษาระยะเวลา 30 วัน ข้ึนไป)

หน่วย........................................................................

ล าดับ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย



กฝศ22

ช่ือหลักสูตร

ระยะเวลา,ช้ันยศ,จ านวนทุน รายการ อัตรา(บาท) จ านวนวัน/เดือน จ านวนคน รวมเงิน

1 ช่ือหลักสูตร............................................ 1.ค่าโดยสาร บ.เท่ียวไป 0

สถานศึกษา............................................ 2.ค่าเคร่ืองแต่งตัว 0

ระยะเวลา....................ปี (............ช่ัวโมง) 9,000 0

ช้ันยศ.................................................... 7,500 0

จ านวนทุน........................................ทุน 3.ค่าหนังสือเดินทาง 1,000 0

ประเทศ................................................ 4.ค่าวีซ่า 0

เดินทางเดือน.......................................... 5.ค่าใช้จ่ายประจ าตัวในปีแรก (ค านวณถึง ก.ย. ....) 0

  อัตราเดือนละ..........บาท*.......ด.

  (เร่ิมคิดเงินต้ังแต่เดือนท่ีเดินทางไป

  จนถึงเดือน ก.ย.ปี ........)

6.ค่าเล่าเรียน (ปีละ) 0

  (ถ้าไปปลายปี จะยังไม่คิดเงิน)

สถิติจ ำนวนทุนย้อนหลัง  5  ปี 7.ค่าต าราและอุปกรณ์การศึกษา (ปีละ) 0

 ปี            58      59      60      61      62 8.ค่าประกันสุขภาพ

 จ านวน   ..……  ..……   ..……  ..……   ...…...  9.ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ

ยุทธศำสตร์, กลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้อง................................

.......................................................................................

....................................................................................... 0

ขอรับรองว่าถูกต้อง ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงช่ือ...................................................นายทหารโครงการ ลงช่ือ...................................................นายทหารงบประมาณ

      (...................................................)       (....................................................)

ต าแหน่ง................................................ ต าแหน่ง................................................

วันท่ี................/.................../.............. วันท่ี................/.................../..............

โทรศัพท์............................................ โทรศัพท์............................................

หมายเหตุ : 1. ให้หน่วยผู้รับผิดชอบกรอกรายละเอียดหลักสูตร/โครงการท่ีเสนอให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาของ จนท.จัดท าฯ 
 และ คณอก.โครงการศึกษาฯ

 2. รหัส ศ 212 ท่ีเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก ณ ต่างประเทศ ให้หน่วยผู้รับผิดชอบแนบรายละเอียดหลักสูตรของสถานศึกษา พร้อมท้ังใบ กฝศ04 

หมายเหตุ

                        รวมค่ำใช้จ่ำย

ใบแบบเสนอความต้องการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาของ ทอ.ประจ าปี 63 หรือ 64

ประเภท ศ 212, ศ 214 และ ศ 215 

หน่วย........................................................................

ล าดับ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย



 

              กฝศ04 
 

- รูปแบบการเขียนโครงการ - 
หน่วยงาน  ................................................. 
ชื่อโครงการ  ................................................. 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ................................................. 
ระยะเวลาด าเนินงาน ................................................. 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 ระบุความส าคัญของโครงการตามหลักการและทฤษฎี และเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ  
ตามโครงการนี้ โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสาเหตุของปัญหา หรืออาจจะระบุสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากความส าเร็จของโครงการ 

๒. วัตถุประสงค์ 
  ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อด าเนินการตามโครงการนี้แล้ว โดยตอบค าถามว่า “จะท าเพ่ืออะไร” 
หรือ “ท าแล้วได้อะไร” โดยต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
.............................................................................................................................................................................. 

๓. เป้าหมาย 
  ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพในแต่ละช่วงเวลาจาการด าเนินการ  
ตามโครงการนี้แล้ว โดยตอบค าถามว่า “จะท าเท่าใด” 
............................................................................................................................. ................................................. 

๔. วิธีด าเนินการ 
 บอกรายละเอียดวิธีด าเนินการ/วิธีจัดการกับปัญหา โดยระบุเวลาและกิจกรรมการด าเนินโครงการ
(ควรมีรายละเอียดหัวข้อกิจกรรม/หัวข้อบรรยายในแต่ละช่วง หรือในแต่ละวัน) 
............................................................................................................................. ................................................. 

๕. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ตอบค าถามว่า “ท าเม่ือใด และนานเท่าใด” (ระบุเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุดโครงการอย่างชัดเจน) 

๖. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ระบุผู้เข้าร่วมกิจกรรม ......... จากที่ใด ......... จ านวน ….... คน ถ้าจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ  
ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ชั้นยศ,อายุ 
....................................................................................................................... ....................................................... 

    ๗.  งบประมาณ... 



 

- ๒ - 
 

๗. งบประมาณ 
 ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน .............บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. ค่าสมนาคุณ .............บาท (บรรยาย.....ชม.Xอัตราค่าสมนาคุณ) 
 ๒. ค่าวัสดุอุปกรณ์ .............บาท (คนละ .....บาทXจ านวนคนXจ านวนวัน) 
 ๓. ค่าอาหาร ..............บาท (คนละ .....บาทXจ านวนคน) 
 ๔. ค่าเครื่องดื่ม ..............บาท (คนละ .....บาทXจ านวนคน) 
 ๕. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ..............บาท (ถ้ามี) 

๘. หน่วยที่รับผิดชอบ 
  หน่วยที่เสนอโครงการ 

๙. การประเมินโครงการ 
  บอกรายละเอียดการให้ได้มาซึ่งค าตอบว่าโครงการที่จัดนี้มีประโยชน์และคุ้มค่าอย่างไร โดยบอก
ประเด็นการประเมิน/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
โครงการ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   บอกประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยระบุว่า ใครจะได้รับประโยชน์อย่างไร 
มากน้อยเพียงใด มีผลเชิงบวกอย่างไรบ้าง 
 
       ....................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (...................................................) 
                        ต าแหน่ง 
       ...................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (...................................................) 
                        ต าแหน่ง 
 
หมายเหตุ ผู้เสนอโครงการ คือ ผู้ที่รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 ผู้อนุมัติโครงการ คือ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



หลักสูตร/สาขาวิชา ค าส่ัง ทอ./ระยะเวลาศึกษา 

สถานศึกษา (ต้ังแต่ - ถึง)

หมายเหตุ ให้แนบหลักฐานเก่ียวกับค่าใช้จ่าย (ท่ีสถานศึกษาก าหนด), ค าส่ังหรืออนุมัติไปศึกษา/อบรมของแต่ละหลักสูตรด้วย

ตรวจถูกต้อง

               (ลงช่ือ)

                       (                                     )

                       นายทหารงบประมาณของหน่วย

                                  ......./......./......

บัญชีรายละเอียดงบฝึกศึกษา ปี ๖๒ คาบเก่ียวปี ๖๓

หน่วย .................................

ล าดับ ยศ - ช่ือ - สกุล ระยะเวลา จ านวนเงิน



  

REQUEST FOR IMET/FMF PROGRAM TRAINING FY - 2021 
1.  RTARF AGENCY REQUESTING TRAINING :     2.  TYPE TRAINING DESIRED : 
     SCHQ(   ) MOD(   ) ARMY(   ) AIR FORCE(   ) NAVY(   )         FORMAL COURSE(   ) OJT(   ) OBSERVER(   ) MTT(   ) 
3.  CANDIDATE’S RANK :          4.  QUARTER : 1st(   )  2nd(   )  3rd(   )  4th(   )  5th(   ) 
5.  PROGRAMMING DATA :         
 WSCN       MASL NO    CRS TITLE OR DESC OF REQ TNG    PRE-REQ SC   EXA  DUR  ECL  SET  PRI  COST  TLA  TOTAL  COST 
                                                (ไม่ต้องระบุ)                                  
             
 
 
6.  NUMBER TRAINED IN ABOVE COURSES DURING LAST FIVE YEARS :  7.  NUMBER NEEDING OF BE TRAINED IN ABOVE COURSES IN                                                                                                 
     MASL NO.  FY       FY     FY    FY    FY            THE NEXT THREE YEARS : MASL NO  FY       FY     FY         
                                                                                                                 
                                                                           
8.  IS THIS REQUESTED TRAINING OFFERED IN THAILAND? YES      NO____                        
9.  JUSTIFICATION : (If additional space required, continue on reverse side) เหตุผลของการฝึกและศึกษาหลักสูตรนี้ 
     (ท าไมจึงต้องการหลักสูตรนี้ อธิบายรายละเอียด) 
10. THIS TRAINING REQUIREMENT IS PRIORITY NUMBER     OF___TOTAL REQUIREMENTS NOTE : This is very important. Please do 
11. PRIORITIZED BY : (Signature)                   DATE                   not return to JUSMAG unless both priority 
  (Name; please print)                            and signature of officer assigning/ 
  (Rank/Position)                             approving the priority have been entered 
12. JUSMAG SERVICE DIV REVIEWED BY :       DATE                        หมายเหตุ ส าคัญมาก กรุณาลงข้อมูลในแบบฟอร์ม 
            เป็นภาษาอังกฤษ และใส่ล าดับความเร่งด่วน 
                                                พร้อมทั้งให้ผู้มีอ านาจอนุมัติเซ็นต์ชื่อก่อนส่งแบบฟอร์มนี้ให้จัสแม็ก 



แบบฟอร์มการเสนอความต้องการโครงการ DC หรือ MAP หรือ MTAP 
DEFENCE COOPERATION TRAINING BIDS or MAP or MTAP 
TRAINING YEAR 2020/2021 (1 July 2020 - 30 June 2021) 

 
1.  Country :            Thailand 

2.  Service / Command :       Royal Thai Air Force 

3.  Bid Serial No :  ไม่ต้องระบุ 

4.  Priority :  High  Medium  Low 
     (ระบุระดับความเร่งด่วน) 

5.  Training Objectives / Outcome : 
     (ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เรื่อง หรือ สาขาวิชาที่จะไปฝึกศึกษา และจะมาปฏิบัติงานอะไร                
     หรือระบุผลลัพธ์ที่จะได้จากการฝึกศึกษา) 

6.  Number of Positions Required : 
     (ระบุจ านวนที่ต้องการไปฝึกศึกษา) 

7.  Rank of Students : 
     (ระบุชั้นยศ ผู้ที่จะไปรับการฝึกศึกษา) 

................................................ 
 

DA’s Recommendation 
This request meets with country Goal 
Recommended/not Recommended 
 
(หมายเหตุ กรุณาลงข้อมูลในแบบฟอร์มเป็นภาษาอังกฤษ) 


