
     

       
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง        
เรื่อง    แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดําเนินงาน : หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

และรวมถึงรายจ่ายท่ีกําหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
 

---------------------------      
  

เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในหมวดงบดําเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
รวมถึงรายจ่ายท่ีกําหนดการเบิกจ่ายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ มีความชัดเจน
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง ด้วยความประหยัด รวดเร็ว คํานึงถึงความ
เหมาะสม จําเป็น และประโยชน์ของทางราชการและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นสําคัญ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  และตามมติ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๔ เม่ือวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบดําเนินงานหมวดค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ  และรวมถึง
รายจ่ายท่ีกําหนดให้เบิกจ่ายจากหมวดอ่ืนใดในลักษณะค่าตอบแทน  ใช้สอย  และวัสดุ  ดังต่อไปน้ี 

 
๑. ค่าท่ีพัก 

๑.๑  นักศึกษา (ให้เบิกจากรายได้มหาวิทยาลัย) 
ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตรา ๑,๕๐๐ บาท/วัน/คน เม่ือเช่าห้องพักคนเดียว 

และไม่เกินอัตรา ๘๕๐  บาท/วัน/คน เม่ือเช่าห้องพักคู่ 
ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนข้ึนไปต่อหน่ึงห้อง โดยให้

เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่   เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสม
จะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นท่ีไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

 
๑.๒  ผู้ดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 

ลงมา ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่าลงมา  ระดับชํานาญงานพิเศษหรือเทียบเท่า
ลงมา และนักศึกษา 

ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตรา ๑,๕๐๐ บาท/วัน/คน เม่ือเช่าห้องพักคนเดียว 
และไม่เกินอัตรา ๘๕๐ บาท/วัน/คน เม่ือเช่าห้องพักคู่ 

ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนข้ึนไปต่อหน่ึงห้อง โดยให้
เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่   เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสม
จะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นท่ีไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

 
 
 

๒./ในกรณีได้รับคําสั่ง... 



- � - 

 

 

ในกรณีได้รับคําสั่งไปราชการคนเดียวให้มีสิทธิเบิกค่าท่ีพักในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่
เกิน ๕๐๐ บาท/วัน/คน 

 
๑.๓  ผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดี  คณบดี  ผู้อํานวยการสํานัก/สถาบัน  ผู้ดํารงตําแหน่ง

ระดับรองศาสตราจารย์   ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ระดับเช่ียวชาญหรือ
เทียบเท่า 

ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตรา ๒,๒๐๐ บาท/วัน/คน เม่ือเช่าห้องพักคนเดียว 
และไม่เกินอัตรา ๑,๒๐๐ บาท/วัน/คน เม่ือเช่าห้องพักคู่ 

ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะให้พักรวมกันสองคนข้ึนไปต่อหน่ึงห้อง โดยให้
เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่   เว้นแต่เป็นกรณีท่ีไม่เหมาะสม
จะพักรวมกันหรือมีเหตุจําเป็นท่ีไม่อาจพักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริงไม่เกินอัตรา
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

ในกรณีได้รับคําสั่งไปราชการคนเดียวให้มีสิทธิเบิกค่าท่ีพักในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่
เกิน ๘๐๐ บาท/วัน/คน 

 
๑.๔  ผู้ดํารงตําแหน่งอธิการบดี  ระดับศาสตราจารย์  ระดับเช่ียวชาญพิเศษหรือเทียบเท่า  

ให้เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ไม่เกินอัตรา ๒,๕๐๐  บาท/วัน/คน เม่ือเช่าห้องพักคนเดียว 
และไม่เกินอัตรา ๑,๔๐๐ บาท/วัน/คน เม่ือเช่าห้องพักคู่ 

ในกรณีเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ และผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้นเป็นหัวหน้า
คณะและมีความจําเป็นต้องใช้สถานท่ีเดียวกันกับท่ีพักเพ่ือเป็นท่ีประสานสานของคณะหรือ
บุคคลอ่ืน ให้เบิกค่าเช่าท่ีพักได้เพ่ิมข้ึน สําหรับห้องพักอีกห้องหน่ึงในอัตราค่าเช่าห้องพักคน
เดียวหรือจะเบิกค่าเช่าห้องชุดแทนในอัตราไม่เกินสองเท่าของอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียวก็ได้ 

ในกรณีได้รับคําสั่งไปราชการคนเดียวให้มีสิทธิเบิกค่าท่ีพักในลักษณะเหมาจ่ายได้ไม่
เกิน ๘๐๐ บาท/วัน/คน 

 
๒. ค่าพาหนะ 

๒.๑ เดินทางโดยพาหนะประจําทาง ให้เบิกค่ายานพาหนะได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยประหยัด ไม่เกิน
สิทธิ ท่ีผู้ เ ดินทางจะพึงไ ด้รับตามประเภทของพาหนะท่ีใช้ เ ดินทาง  ตามระเ บียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

๒.๒ เดินทางโดยพาหนะส่วนตัว      
๒.๒.๑  รถยนต์ส่วนบุคคล           เบิกได้ไม่เกินกิโลเมตรละ    ๔  บาท 

  ๒.๒.๒  รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล          เบิกได้ไม่เกินกิโลเมตรละ  ๑.๕  บาท 
        การคํานวณระยะทางเพ่ือเบิกจ่ายใหใ้ห้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 

ท้ังน้ี ให้ยึดหลักความถูกต้องตามเส้นทางจริงและประหยัด และให้ผู้เบิกรับรองระยะทางใน
การเดินทางท้ังหมด พร้อมท้ังให้นําใบเสร็จรับเงินของสถานีบริการเชื้อเพลิงท่ีอยู่บนเส้นทาง
เดินทางไปราชการมาประกอบหลักฐานขอเบิกด้วย 
 
 

๓./สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิ.... 



- � - 

 

 

  สําหรับผู้ทรงคุณวุฒิหรือบุคลากรภายนอก ให้เบิกจ่ายตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 
๒.๓  ค่าพาหนะรถรับจ้าง 
     ๒.๓.๑ กรณีเดินทางในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ ให้เบิกตามความเป็นจริงโดยประหยัด แต่ไม่

เกินเท่ียวละ ๒๐๐ บาท   
๒.๓.๒ กรณีเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดท่ีมีเขตติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือ

เดินทางข้ามเขตจังหวัดท่ีผ่านเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกตามความเป็นจริงโดยประหยัด แต่ไม่เกิน
เท่ียวละ  ๔๐๐ บาท โดยเบิกได้ไม่เกิน  ๒  เท่ียว 

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ  หรือวิทยากรภายนอกให้เบิกตามความเป็นจริงโดยประหยัด  
แต่ไม่เกิน เท่ียวละ ๖๐๐ บาท เบิกได้ไม่เกิน ๒ เท่ียว 

      ๒.๓.๓ กรณีเดินทางในเขตพ้ืนท่ีต่างจังหวัด  ให้เบิกตามความเป็นจริงโดยประหยัด  
แต่ไม่เกิน เท่ียวละ ๑๐๐ บาท เบิกได้ไม่เกิน ๒ เท่ียว      

      ๒.๓.๔ กรณีเดินทางระหว่างมหาวิทยาลัยหรือบ้านพักกับสถานีจัดยานพาหนะใน
จังหวัดลําปางให้เบิกตามความเป็นจริงโดยประหยัดไม่เกินเท่ียวละ ๑๐๐ บาทเบิกได้ไม่เกิน ๒ เท่ียว  
 

๓. ค่าตอบแทนวิทยากรสอน, บรรยายพิเศษ  
๓.๑  ค่าตอบแทนการสอน ให้เบิกจ่ายอัตราตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ 
 
๓.๒  ค่าตอบแทนวิทยากร ในการจัดประชุม  อบรม  สัมมนา ฯลฯ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ 
       จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร ดังน้ี 
       ๓.๒.๑  ชั่วโมงการฝึกอบรมท่ีมีลักษณะเป็นการบรรยาย ให้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกิน  
                ๑ คน ต่อชั่วโมง 
   ๓.๒.๒  ชั่วโมงการฝึกอบรมท่ีมีลักษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะ ให้จ่าย 
                ค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกิน ๕ คน โดยรวมถึงผู้ดําเนินการอภิปรายหรือสัมมนาท่ีทํา 
                หน้าท่ีเช่นเดียวกับวิทยากร 
       ๓.๒.๓  ชั่วโมงการฝึกอบรมท่ีมีลักษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติแบ่งกลุ่มอภิปรายหรือ 
                สัมมนาหรือแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม  ซ่ึงกําหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรฝึกอบรม และ 
                จําเป็นต้องมีวิทยากรประจํากลุ่ม ให้จ่ายค่าวิทยากรได้ไม่เกิน กลุ่มละ ๒ คน 
   ๓.๒.๔  ชั่วโมงการฝึกอบรมใดมีวิทยากรเกินกว่าจํานวนท่ีกําหนดไว้ตามข้อ ๓.๒.๑,  ๓.๒.๒,  
                หรือ ๓.๒.๓ ให้เฉลี่ยจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไม่เกินภายในจํานวนเงินท่ีกําหนด 
 
๓.๓  อัตราค่าตอบแทนวิทยากร ดังน้ี  
       ๓.๓.๑  วิทยากร การจัดประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

                               ๑)  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย เบิกได้ไม่เกิน ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท 
                               ๒)  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีเป็นบุคลากรของรัฐ เบิกได้ไม่เกินชั่วโมงละ      

๓๐๐ บาท ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ เบิกได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท 
 
 

๔./๓.๓.๒ วิทยากร... 
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   ๓.๓.๒  วิทยากร การจัดประชุม อบรม สัมมนาฯลฯ ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
   ๑)  วิทยากรภายในมหาวิทยาลัย เบิกได้ไม่เกิน ชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท 
   ๒)  วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัย กรณีเป็นบุคลากรของรัฐ เบิกได้ไม่เกินชั่วโมงละ  

                      ๕๐๐ บาท ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ เบิกได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๐๐๐ บาท 
 ๓.๓.๓  วิทยากร การจัดประชุม อบรม สัมมนาฯลฯ ให้แก่บุคลากรท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ระดับผู้ อํานวยการกองหรือ
เทียบเท่า ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่าลงมา  ระดับชํานาญงานพิเศษหรือ
เทียบเท่าลงมา เบิกได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท กรณีเป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่เป็น
บุคลากรของรัฐ เบิกได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ บาท 

 

    ๓.๓.๔  วิทยากร การจัดประชุม อบรม สัมมนาฯลฯ ให้แก่บุคลากรท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ รองศาสตราจารย์ ระดับ
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือเทียบเท่า  ระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
เบิกได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๘๐๐ บาท กรณีเป็นบุคคลภายนอกท่ีไม่เป็นบุคลากรของรัฐ 
เบิกได้ไม่เกินชั่วโมงละ ๑,๖๐๐ บาท 

 
๔. ค่าจ้างเหมาทําอาหารและอาหารว่าง ในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ 

๔.๑  จัดประชุม อบรม สัมมนา สถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    ๔.๑.๑  จัดอบรมให้แก่นักศึกษา 
     ๑)  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม เบิกได้ไม่เกินคนละ  ๒๐ บาท/ม้ือ 
     ๒)  ค่าอาหารกลางวันเบิกได้ไม่เกินคนละ  ๕๐ บาท/ม้ือ 
 

        ๔.๑.๒   จัดอบรมให้แก่บุคลากร ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ระดับ                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับชํานาญ
การพิเศษหรือเทียบเท่าลงมา  ระดับชํานาญงานพิเศษหรือเทียบเท่าลงมา 

     ๑)  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม เบิกได้ไม่เกินคนละ  ๒๕ บาท/ม้ือ 
     ๒)  ค่าอาหารกลางวันเบิกได้ไม่เกินคนละ  ๘๐ บาท/ม้ือ 
 

        ๔.๑.๓  จัดอบรมให้แก่บุคลากร ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ระดับรองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อํานวยการ รองศาสตราจารย์ ระดับผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีหรือ
เทียบเท่า  ระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าข้ึนไป 

     ๑)  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม เบิกได้ไม่เกินคนละ  ๒๕ บาท/ม้ือ 
     ๒)  ค่าอาหารกลางวันเบิกได้ไม่เกินคนละ  ๑๒๐ บาท/ม้ือ 
 กรณีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรท่ีมีท้ังกลุ่มตาม ๔.๑.๒ และ ๔.๑.๓ รวมกัน ถ้าจัดอบรม
บุคลากรกลุ่มใดมากกว่า ให้เบิกค่าอาหารตามอัตราของกลุ่มน้ัน 
 
 
 
 

๕/๔.๒ จัดประชุม... 
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๔.๒  จัดประชุม อบรม สัมมนา สถานท่ีภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
    ๔.๒.๑   จัดอบรมให้แก่นักศึกษา 
     ๑)  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม เบิกได้ไม่เกินคนละ  ๒๕ บาท/ม้ือ 
     ๒)  ค่าอาหารกลางวันเบิกได้ไม่เกินคนละ  ๖๐ บาท/ม้ือ 
 

  ๔ .๒ .๒  จั ดอบรม ให้ แ ก่ บุคล ากร  ท้ั งภ าย ในและภายนอกมหาวิ ทย าลั ย  ระ ดับ                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า ระดับชํานาญ
การพิเศษหรือเทียบเท่าลงมา  ระดับชํานาญงานพิเศษหรือเทียบเท่าลงมา 

     ๑)  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม เบิกได้ไม่เกินคนละ  ๕๐ บาท/ม้ือ 
     ๒)  ค่าอาหารกลางวันเบิกได้ไม่เกินคนละ  ๑๕๐ บาท/ม้ือ 
 
๔.๓  กรณีจ้างเหมาทําอาหารและอาหารว่างในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ให้แก่กรรมการ  
       ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก และมีค่าใช้จ่ายเกินกว่ากําหนด ให้ขออนุญาตจากอธิการบดี 
 

๕.  การดําเนินการท่ีเป็นการจัดกิจกรรม  เช่น การอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ จะต้องนําเสนอ  
 โครงการขออนุมัติต่ออธิการบดีก่อน จึงจะดําเนินการได้ 
 

๖. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
๖.๑  หลังเวลาราชการ  ทุกระดับ ๑๐๐  บาท/วัน/คน 
๖.๒  วันหยุดราชการ    ทุกระดับ ๒๐๐  บาท/วัน/คน 

 
๗. ค่าเบ้ียเล้ียง 

๗.๑  ประเภท ก. (ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด) 
       ๑)  ผู้ดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
ลงมา ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่าลงมา  ระดับชํานาญงานพิเศษหรือเทียบเท่าลงมา เบิก
เบ้ียเลี้ยงในอัตรา  ๒๔๐  บาท/วัน/คน 
       ๒)  ผู้ ดํารงตําแหน่ง อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี ผู้ อํานวยการสํานัก/สถาบัน 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
ข้ึนไป  เบิกเบ้ียเลี้ยงในอัตรา  ๒๗๐  บาท/วัน/คน 
    ๓)  นักศึกษา เบิกเบ้ียเลี้ยงในอัตรา ๒๔๐ บาท/วัน/คน (ให้เบิกจากงบรายได้มหาวิทยาลัย) 

 
๗.๒  ประเภท ข. (ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปราชการในจังหวัดแต่ต่างอําเภอ) 
       ๑)  ผู้ดํารงตําแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ ระดับผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า 
ลงมา ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเท่าลงมา  ระดับชํานาญงานพิเศษลงมา เบิกเบ้ียเลี้ยงใน
อัตรา  ๑๖๐  บาท/วัน/คน 
      
 
 
         ๖./๒) ผู้ดํารงตําแหน่ง... 
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    ๒) ผู้ ดํารงตําแหน่ง อธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี ผู้ อํานวยการสํานัก/สถาบัน 
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ผู้ดํารงตําแหน่งระดับเชี่ยวชาญ
ข้ึนไปเบิกเบ้ียเลี้ยงในอัตรา  ๑๘๐  บาท/วัน/คน   
    ๓) นักศึกษา เบิกเบ้ียเลี้ยงในอัตรา  ๑๖๐  บาท/วัน/คน  
    ๔) ค่าเบ้ียเลี้ยง สําหรับบุคลตาม ข้อ ๑.,ข้อ ๒.,ข้อ ๓.  ให้เบิกจากรายได้มหาวิทยาลัย  
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. การรายงานการเดินไปราชการ ประชุม อบรม สัมมนา ต้องแนบกําหนดการ ประชุม 
            อบรม สัมมนา ประกอบการรายงานการเดินทางไปราชการทุกครั้ง 
         ๒. ในกรณีท่ีผู้จัดการฝึกอบรมจัดหาอาหารบางม้ือในระหว่างฝึกอบรม ให้หักเบ้ียเลี้ยง        
    เดินทางคํานวณได้ในอัตราม้ือละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบ้ียเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน 
         ๓. บุคลากรของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการทุกประเภท รวมท้ังพนักงาน ลูกจ้างของ
    ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
         ๔ “ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของนักศึกษา” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายในการ
    เดินทางไปปฏิบัติราชการนอกสถานท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยฯจากการได้รับคําสั่ง
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อปฏิบัตราชการ ยกเว้นการทัศนศึกษาและ
    การไปศึกษาดูงาน 
   

     
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๐  กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
       
      ให้มีผลนับต้ังแต่ วันท่ี  ๒๖  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
      
  
 
         
    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ) 
                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
 
 
 
 


