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คำนำ
คู่มือ ฉบั บนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการฝ่ ายบริ หารงบประมาณเกี่ย วกั บการเบิก จ่ายเงิ น
งบประมาณ เพื่อให้บุ คลากรของโรงเรียนอนุบาลเชี ยงรายได้รั บทราบและเข้าใจแนวทาง ขั้น ตอน และ
ระยะเวลาในการดาเนิน การเบิกจ่ ายเงิ นงบประมาณ ซึ่งการด าเนิน การเบิกจ่ ายจะต้อ งเป็น ไปตามกฎ
ระเบี ยบ ข้ อบัง คับ และมติ ที่ เกี่ย วข้อง และความถูก ต้อง รวมทั้งขั้ นตอนและวิธีก ารปฏิบัติ ขอเบิ กเงิ น
จากกรมบัญชีกลาง
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป

ฝ่ายบริหารงบประมาณ
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ฝ่ำยงบประมำณ
วิสัยทัศน์
มุ่งมั่น พัฒนาระบบการบริ หารจัดการด้านงบประมาณ การเงิ นและพัสดุ อย่า งมีประสิท ธิภาพ
โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อยู่บนพื้นฐานของหลัก ธรรมาภิบาล
พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดทาแผนงบประมาณของสถานศึกษาให้ ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้อยู่
บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ ของสถานศึกษาให้รวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มค่า
โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. ดาเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
4. จัดทาระบบและดาเนินการการตรวจสอบการดาเนินงาน ด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ
ของสถานศึกษาให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
5. เผยแพร่รายงานการบริหารจัดการด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ ต่อผู้เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน ได้รับทราบ
เป้ำประสงค์
1. โรงเรียนมีแผนการบริหารงบประมาณที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
2. โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส
และตรวจสอบได้
3. โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณ บัญชี และพัสดุ ถูกต้องตามหลัก ธรรมาภิบาล
4. โรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อ มั่น ต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ บัญชี
และพัสดุ
5. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้มีส่วนได้ส่ วนเสี ย มีความเชื่อมั่ นต่ อการบริ หารงบประมาณ ให้การสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา
ข้อกำหนดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
- ความรวดเร็ว
- ความถูกต้อง
- เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่กาหนดไว้

4
ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย
1. ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
2. ร้อยละ 100 ของเรื่องที่ดาเนินการได้ถูกต้อง
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ขอบเขตของงำน
เอกสารฉบับ นี้ เริ่ มตั้ง แต่ เจ้ า หน้า ที่ การเงิน รั บเอกสารขอเบิก เงิ น จาก ฝ่า ยงานภายใน และ
หน่ วยงานภาคสนาม และสิ้น สุดกระบวนการท างานเมื่อ เจ้ าหนี้ ห รือผู้ ขอเบิ กเงิ นได้ รับ เงิน ตามความ
ต้องการ
คำจำกัดควำม
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำ ยเงิน หมายถึ ง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบั ติงาน
และแสดงรายละเอียดการใช้ จ่า ยงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบั ติ ก ารของส่ว นราชการในรอบปี
การศึกษา
กำรใช้ จ่ ำ ยเงิ น งบประมำณ หมายถึ ง การใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ า ปี ต า ม
พระราชบั ญญัติวิธี การงบประมาณหรื อเงินงบประมาณที่ ได้รับจัด สรรรายจ่ ายตามงบประมาณ จาแนก
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ รายจ่า ยงบบริห ารทั่ว ไป(งบกลาง) รายจ่ ายงบสารองฉุ กเฉิน และรายจ่ ายงบ
พัฒนาตามแผนกลยุทธ์
รำยจ่ ำ ยง บบริ ห ำรทั่ ว ไป หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ตั้ ง ไว้ เพื่ อ จั ด สรรให้ ฝ่ า ยงา นเบิ ก -จ่ า ย
เมื่อรายจ่ายงบพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ ไม่พอเพียง หรือไม่มีโครงการรองรับ เช่น
1. จ้างบุคลากร ครูชาวต่างประเทศครูอัตราจ้าง และบุคลากรอื่น
2. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม
3. วัสดุ สานักงาน หมายถึง ค่าวัสดุ เครื่องเขียน สาหรับใช้ในการดาเนินงาน
4. ซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง หมายถึง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
5. ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง ค่าจัดซื้อ หรือจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ
6. ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทนอื่น ๆ
7. ค่าใช้ส อย หมายถึ ง ค่า เบี้ย เลี้ ยง ค่า ที่พัก ค่า พาหนะเดิน ทาง ค่า เช่า รถ ค่ าเช่ าสถานที่
ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์ ค่ารับรอง และค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น
รำยจ่ ำยงบสำรองฉุก เฉิน หมายถึ ง รายจ่า ยที่ตั้ งไว้ เพื่อ จัดสรรให้ ฝ่า ยงานเบิก -จ่าย เมื่ อไม่ มี
โครงการรองรับ หรืองานตามนโยบายเร่งด่วน และไม่มีงบประมาณจัดสรร
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รำยจ่ ำยงบพัฒนำตำมแผนกลยุ ทธ์ หมายถึ ง รายจ่ายที่ตั้ง ไว้เพื่อ จัดสรรให้ ฝ่ายงานเบิ ก-จ่า ย
ตามโครงการรองรับ
เงินงบประมำณที่กั นไว้เบิก เหลื่อมปี หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่ผ่านๆ
มา ซึ่ง ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปสาหรับผลผลิต/โครงการนั้นๆ
หน่ว ยงำนผู้เบิ ก หมายถึ ง ส่ วนราชการที่ ได้รั บจั ดสรรงบประมาณรายจ่า ยและเบิก เงิน จาก
กรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด
หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย หมายถึง หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้แล้ว
ใบสำคัญค่ำใช้จ่ำย หมายถึง ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญรับเงิน เอกสารใบแจ้งหนี้
เงินรำยได้แผ่นดิน หมายถึง เงินที่ส่วนราชการรับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ไม่ให้ส่วนราชการน าไปใช้หรือหักไว้เพื่อการใดๆ
เงินเบิกเกินส่งคืน หมายถึง เงินงบประมาณที่ส่วนราชการเบิกจากกรมบัญชีกลางแล้วแต่จ่าย
ไม่หมด หรือไม่ได้จ่ายและได้น าส่งคืนกรมบัญชีกลางก่อนสิ้นปีงบประมาณ
เงินนอกงบประมำณ หมายถึง เงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนอกจากเงิน
งบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน
ระบบ GFMIS หมายถึง ระบบการบริหารการเงิน การคลั งภาครัฐด้ วยระบบอิเล็ กทรอนิก ส์
(Government Fiscal Management Information System) ซึ่ ง ปฏิ บั ติ งาน กา รขอเบิ ก เงิ น จา ก
กรมบัญชีกลางโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง
ข้ อ มู ลหลั ก ผู้ ข ำย หมายถึ ง ข้ อ มู ล ของเจ้ า หนี้ ห รื อ ผู้ มีสิ ท ธิ รั บ เงิ น เกี่ ย วกั บ ชื่ อ ที่ อ ยู่
เลขประจาตั วประชาชน เลขประจ าตัว ผู้เสี ยภาษี ชื่อ และเลขที่บั ญชี ธนาคาร หรื อข้ อมูล อื่น ที่จ าเป็ น
แล้วแต่กรณี เพื่อใช้สาหรับการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง
กระบวนงำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
1. เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารใบสาคัญจากงานสารบรรณ และจัดซื้อ จัดจ้าง จากงานพัสดุ
2. เจ้า หน้า ที่ก ารเงิ นตรวจสอบใบส าคัญ คู่จ่า ยเงิ น เป็ นเวลา 3 วัน ทาการ ไม่ผ่ านส่ งเรื่อ งคื น
เจ้าของเพื่อแก้ไข ผ่าน เจ้าหน้าที่การเงินดาเนินการตามข้อ 3
3. เจ้าหน้าที่การเงินขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
4. ผู้อานวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน
5. รับเช็คจากเจ้าหน้าที่การเงิน
6. เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งผู้มีสิทธิ์รับเช็ค/เงินสด และจ่ายเช็คพร้อมลงทะเบียนคุมการจ่าย
7. ติดตามใบเสร็จ
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8. รวบรวมเอกสารหลั ก ฐานการจ่ า ยเงิน ส่ ง งานบั ญ ชี ท าการตรวจสอบเอกสารเพื่ อ แยก
ประเภทการบันทึกรายการขอเบิกเงินแต่ละประเภท
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ภำคผนวก
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หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยที่กำหนดให้จ่ำยเพื่อกำรบริ หำรงำน
แผนงำน / ชุดโครงกำร / โครงกำร และงำนประจำ
หมวดรำยจ่ำย
หมวดค่ำตอบแทน
1. ค่าตอบแทนวิทยากร
หมายถึง ค่าตอบแทนสาหรับผู้
ทรงความรู้ ความสามารถใน
ศิลปวิทยาแขนงต่างๆ

2. ค่าตอบแทนอื่น หมายถึง
ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่บุคคล
ภายนอก ทีม่ าช่วยงาน
(ชั่วคราว)
หมวดค่ำใช้สอย
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง หมายถึง
ค่าตอบแทน (รวมค่าอาหาร)
ในการปฏิบัติงานนอก
พื้นที่ความรับผิดชอบ

หมวดรำยจ่ำย

อัตรำเบิกจ่ำย (หน่วย:บำท)

หลักกำรพิจำรณำ

- เป็นบุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท/คน
- ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท/คน

1. พิจารณาตามคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ ตามความเหมาะสม
2. นับตามชั่วโมงบรรยาย
(ในกรณีมีร่วมอภิปรายให้นับ
รวมชั่งโมงรวม ทั้งสิ้นที่จบ
กระบวนการ)
3. ไม่เบิกจ่ายให้แก่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ (ยกเว้น
ผู้แทนจาก สสส. ที่ได้รับเชิญ)
4. กรณีเป็นวิทยากรดาเนินงาน
หรือ จัดกระบวนการ ใช้อัตรา
เบิกจ่าย อ้างอิงอัตราเบิกจ่าย
การประชุมทั่วไป
1. พิจารณาตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของงานที่ทา และ
ระยะเวลาในการทางาน
2. ต้องทางานไม่น้อยกว่า 7
ชั่วโมง

- 200 - 500 บาท/วัน

- 240 บาท/วัน

อัตรำเบิกจ่ำย (หน่วย:บำท)

1. สาหรับแผนงาน/โครงการ
ที่มีสถานที่ตั้งในกรุงเทพฯ
หมายถึง การปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด (ไม่รวม กรุงเทพฯ
และปริมณฑล)
2. ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ
แผนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ
หลักกำรพิจำรณำ
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2.ค่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายใน - ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกินคนละ
การ เช่าห้องพักในโรงแรมหรือ
600 บาท/วัน
สถานที่อื่นใดเพื่อพักแรมในการ – ค่าเช่าห้องพักเดี่ยว ไม่เกิน
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
คนละ 1,200 บาท/วัน

3. ค่าพาหนะเดินทาง หมายถึง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบัติงาน (ทางบก ทางอากาศ
และทางน้า)
กรณีเดินทางปฏิบัติงานในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- เดินทางโดยยานพาหนะ
ตามจริง
สาธารณะ (รถแท็กซี่/รถไฟฟ้า
เป็นต้น)
- เดินทางโดยยานพาหนะ
ตามจริง
ส่วนตัว
- ไม่เกิน 4 บาท/กิโลเมตร
กรณีเดินทางปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด
- เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตั ว
ตามจริง
- เดินทางโดยยานพาหนะ
ตามจริง
ส่วนตัว
- ไม่เกิน 4 บาท/กิโลเมตร
- เดินทางโดยยานพาหนะ
ตามจริง
สาธารณะ ประจาทาง หมายถึง
รถไฟ รถโดยสาร ประจาทาง
หรือยานพาหนะอื่นใดที่ ให้บริการ
แต่บุคคลทั่วไปเป็ นประจามี
เส้นทางอัตราค่าโดยสารที่ แน่นอน
4. ค่าเช่ารถ หมายถึง การเช่า
ตามจริง
รถเพื่อ โดยสารในการ
- ไม่เกิน วันละ 1,800 บาท/วัน
ปฏิบัติงาน
หมวดรำยจ่ำย
อัตรำเบิกจ่ำย (หน่วย:บำท)

1. กรณีที่แผนงาน/โครงการ
ออก ค่าใช้จ่ายสาหรับที่พักหรือ
จัดที่พักให้ ไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ 2. กรณีปฏิบัติงานในพื้นที่
และองค์กร รับทุนมีที่พักให้
ถือว่าไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก

1. การเดินทางโดยพาหนะ
รถยนต์ส่วนตัวต้องได้รับอนุมัติ
จาก ผู้อานวยการ

- ไม่ร่วมค่าน้ามัน
- ค่าน้ามันเบิกจ่ายจริง
(ตามใบเสร็จรับเงิน)
หลักกำรพิจำรณำ
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5. ค่าเช่าสถานที่ หมายถึง ค่า
เช่าห้อง ประชุมหรือสถานที่
สาหรับการประชุม อบรม
สัมมนา
6. ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์
หมายถึง ค่าเช่าอุปกรณ์โสต
ทัศน์ที่ใช้ในการ ประชุม อบรม
สัมมนา (นอกเหนือจากอุปกรณ์
พื้นฐาน เท่านั้น)
7. ค่ารับรอง หมายถึง
ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ในการ
จัดประชุม อบรม สัมมนา
รวมถึงงานอื่นใดที่ก่อให้เกิด
งาน
ค่าอาหารมื้อหลัก
- กรณีจัดในชุมชน
- กรณีจัดในเมือง (ที่นอกเหนือ
โรงแรม)
- กรณีจัดในโรงแรม
- กรณีเหมารวมต่อวัน
ค่าอาหารว่าง
- กรณีจัดในสถานที่ทั่วไป
(นอกเหนือจากโรงแรม)
8. ค่าถ่ายเอกสาร หมายถึง ค่า
ผลิตเอกสารสาหรับการ
ดาเนินงาน

ตามจริง
- ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน

- พิจารณาตามความเหมาะสม
ในการใช้งาน
(ดุลยพินิจของผู้อานวยการ)

ตามจริง
- ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน

1. พิจารณาตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์
2. มีความจาเป็นเฉพาะมีเหตุผล
ในการใช้สถานที่นั้นๆ

ตามจริง

50 – 100 บาท/มื้อ/คน
50 – 100 บาท/มื้อ/คน

อัตราต่อมื้อต่อคน

- ไม่เกินคนละ 350 บาท/มื้อ/คน
ตามจริง
- ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดและ
– ไม่เกินคนละ 750 บาท
จานวนมื้อ (ทั่วไป 3 มื้อ)
ราชการไม่เกิน 30 บาท/มื้อ/คน พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด
เอกชนไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน และเหมาะสม
ตามจริง
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หมวดรำยจ่ำย
หมวดค่ำวัสดุ หมำยถึง ค่ำ
วัสดุต่ำงๆ ในกำรดำเนินงำน
1. ค่าวัสดุสานักงาน หมายถึง
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน สาหรับใช้
ในการดาเนินงาน
2. ค่าวัสดุงานครัว หมายถึง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดประชุม
หรือรับรองทั่วไป
3. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง
ค่าวัสดุใดๆ ที่ใช้แล้วหมดไป
(โดยใช้ควบคู่กับอุปกรณ์หลัก)

อัตรำเบิกจ่ำย (หน่วย:บำท)

หลักกำรพิจำรณำ

ตามจริง

พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด
และเหมาะสม

ตามจริง

พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด
และเหมาะสม

ตามจริง

พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด
และเหมาะสม

กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
เพื่อ ให้ การเบิ กจ่ ายค่า ใช้ จ่ายในการจั ดกิ จกรรมเพื่ อเสริ มสร้างความรู้ให้ ก บนั กเรี ยน ได้แ ก่
การพานั กเรี ยนไปร่ วมกิ จกรรมวิช าการ กิ จกรรมคุณธรรม/ลูก เสือ /เนตรนารี/ยุ วกาชาด หรือ ทัศ น
ศึกษาแหล่ งเรีย นรู้ทั้ งในและนอกโรงเรี ยนตามนโยบายสนับสนุนค่ าใช้จ่ ายในการจัดการศึ กษาตั้งแต่
ระดับ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานรวมทั้ ง การพานั ก เรี ยนไปร่ ว มกิ จ กรรมหรื อ ร่ว มแข่ง ขั น
ทางการศึกษากับโรงเรียนหน่วยงานอื่ นโดยใช้จ่ายจากงบอุดหนุนที่โ รงเรียนได้รับ ให้เป็ นไปแนวทาง
เดียวกั นกับ สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้น ฐานจึงกาหนดหลัก เกณฑ์ การเบิกค่ าใช้จ่ ายใน
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ความรู้ให้กับนักเรียน ดังนี้
1. การวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องให้ภาคี 4 ฝ่าย(ผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา
2. การพิจารณาสถานที่สาหรับการจัดกิจกรรมรวมทั้งการพักแรม ให้เลือกใช้บริการ
สถานที่ของ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นลาดับแรก กรณีจาเป็นต้อง
จัดกิจกรรมประหยัด และวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ สาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม /
การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 กรณี
กรณีที่โรงเรียนเป็นหน่วยงำนผู้ จัดกิจกรรม / กำรแข่งขัน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบการใช้และตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม
2. ค่าวัสดุต่าง ๆ สาหรับการจัดกิจกรรม
3. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
4. ค่าหนังสือสาหรับการจัดกิจกรรม
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5.
6.
7.
8.
9.

ค่าเช่าอุปกรณ์สาหรับการจัดกิจกรรม
ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม ไม่เกินมื้อละ 50 บาท ต่อคน
ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าสมนาคุณวิทยากร
9.1 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร
- กรณีเป็นการบรรยายให้ความรู้นักเรียน ให้จ่ายสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 1 คน
- กรณีเ ป็นการแบ่งกลุ่มทากิจกรรม ซึ่ง ได้กาหนดไว้ ในโครงการหรือหลั กสูตรการจั ด
กิจกรรม และจาเป็นต้องมีวิทยากรประจากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
- การนับชั่วโมงการบรรยายหรือทากิจกรรมให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการจั ด
- กิจกรรม โดยแต่ละชั่ วโมงต้ องกาหนดเวลาไม่น้อ ยกวาห้าสิบนาที่กรณีกาหนดเวลา
ไม่ถึง 50 นาทีแต่ไม่น้อยกว่านาทีให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้
9.2 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
ประเภทบุคคล
สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว2983 ลว.23 พย.55
เป็นบุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท ต่อ คน
ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท ต่อ คน
ทั้งนี้หลักฐานการจ่ายเงินให้ใช้แบบใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากร
10. ค่า อาหารส าหรับ การจัด กิจ กรรม มื้ อละไม่ เกิน 80 บาท หรือ กรณีจ าเป็น ต้อ งจั ด
กิจกรรมใน สถานที่เอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินมื้ อละ 150 บาท
11. กรณี ไม่ส ามารถจั ดอาหารให้ก บผู้เ ข้าร่ วมกิ จกรรมได้ ทุก มื้อ หรือ จัดอาหารให้ เพีย ง
บางมื้อ ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้
11.1 สำหรับครูให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
11.1.1 โดยคานวณตั้งแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิ บัติ
ราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแล้วแต่กรณี (นับเวลา 24
ชั่วโมง = 1 วัน ส่วนที่เกิน 24 ชั่วโมง หากนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้นับเพิ่มอีก 1 วัน)
11.1.2 นาจานวนวันทั้งหมด (ตามข้อ 11.1.1) คูณกบอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ตามสิทธิ
11.1.3 นับจานวนมื้ออาหารที่จัดให้ตลอดการจัดกิจกรรม
11.1.4 คานวณค่าอาหารทั้งหมด โดยให้คิดค่าอาหารมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรา
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับ
11.1.5 นาจานวนเงินค่าเบี้ ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่คานวณได้ตาม (ข้อ 11.1.2) หั ก
ด้วย จานวนเงินค่าอาหารที่คานวณได้ตาม(ข้อ 11.1.4) ส่วนที่เหลือเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับ
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11.2 สำหรับนักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ในอัตราดังนี้
ที่
1
2
3

การจัดอาหาร ต่อวัน
จัดอาหาร 2 มื้อ
จัดอาหาร 1 มื้อ
ไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ

เบิกค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย
คนละไม่เกิน 80 บาท / ต่อวัน
คนละไม่เกิน 160 บาท / ต่อวัน
คนละไม่เกิน 240 บาท / ต่อวัน

โดยหลักฐานการจ่ายเงินให้ใช้แบบใบสาคัญรับเงินค่ าใช้จ่ายในการจั ดกิจกรรมสาหรั บ
นักเรียนเป็น หลักฐานการจ่าย
12. ค่า เช่ า ที่ พักตามที่ ห น่ ว ยงานให้ บริ ก ารที่ พัก เรี ยกเก็ บ หรื อ กรณี จ าเป็ นต้ อ งพั ก ใน
สถานที่ของ เอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กาหนดดังนี้
* ค่าเช่าห้องพักคู่
ไม่เกินคนละ 600 บาท ต่อวัน
* ค่าเช่าห้องพักเดี่ยว
ไม่เกินคนละ 1,200 บาท ต่อวัน
13. ค่าจ้า งเหมาพาหนะรับ - ส่ง และนักเรียนไปร่วมกิ จกรรม/ ขนส่ งอุปกรณ์ที่ใช้ ในการ
จัดกิจกรรม
14. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบการใช้บริการสุขา ให้เบิกตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ
15. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบการใช้บริการพยาบาล ให้เบิกตามอั ตราที่ หน่ วยงานที่ให้ บริ การเรียกเก็ บ
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด หรือแข่งขัน
16.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ที่
ประเภท
จำนวนเงินต่อวัน
1 กรรมการที่เป็นบุคคลของรัฐ
คนละไม่เกิน 600 บาท/วัน
2 กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของ คนละไม่เกิน 1,200 บาท/วัน
16.2 ค่าโล่ห รือถ้ วยรางวั ล หรือ ของรางวัลที่ มอบให้ ผู้ช นะการประกวดหรื อแข่ งขั น
เพื่อเป็น การประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละไม่เกิน 1,500 บาท
17. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการจัดกิจกรรม
กรณี โรงเรีย นพำนั ก เรี ยนไปร่ ว มกิ จ กรรม ร่ว ม/กำรแข่ ง ขั นกบโรงเรีย นอื่น หรื อ
หน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นผู้จัดกิจกรรม / การแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้ดังนี้
1.สำหรับครู
1.1 กรณี โรงเรี ยนอื่น หรือ หน่วยงานอื่ นเป็น ผู้จัด กิจกรรม / การแข่ งขัน มีการ
จัดอาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
1.2 กรณี โรงเรีย นอื่น หรือ หน่ วยงานอื่ นซึ่ง เป็น ผู้จัด กิจกรรม / การแข่งขั น ไม่
จัดอาหาร ที่พัก พาหนะทั้งหมดหรือจัด ให้บางส่วน ให้ เบิกค่าใช้จ่ายทั้ งหมดหรือส่วน ที่ขาดส าหรับครู
ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น
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* ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ 600 บาท ต่อวัน
สาหรับค่าเช่าห้องพักคู่ และไม่เกิน 1,200 บาท ต่อวัน ค่าเช่าห้องพักเดี่ยว
* ค่าเบี้ยเลี้ยงดินทาง ให้คานวณเช่นเดียวกบกรณีที่1 ข้อ 11.1
2. สำหรับนักเรียน
2.1 กรณีโ รงเรี ยนอื่น หรื อหน่วยงานอื่ น ซึ่ งเป็ นผู้ จัด กิจ กรรม / การแข่ งขั น มี
การจัดอาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว
2.2 กรณี โรงเรียนอื่ นหรื อหน่ วยงานอื่น ซึ่งเป็ นผู้ จั ดกิจ กรรม/การแข่งขั น ไม่
จัดอาหาร ที่พัก พาหนะ ทั้ งหมดหรื อจั ดให้ บางส่ วน ให้ เบิก ค่า ใช้จ่ ายทั้ง หมดหรือ บางส่ว นให้ก บ
นักเรียนดังนี้
* ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ตามข้อ 11.2 (ส่วนของนักเรียน)
* ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย ไม่เกินคนละ 500 บาท ต่อวัน
* ค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไป
ระดับ ปฏิบัติงาน (เทียบเท่าระดับ 1-4)
*ใช้แบบใบสาคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนเป็น
หลักฐานการจ่าย
3. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นสาหรับการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม / ร่วมการแข่งขัน
หมำยเหตุ การพิ จารณาเบิ กค่ าใช้ จ่า ยดั งกล่ าวให้ค านึ งถึ งความจาเป็น เหมาะสม ประหยั ด
ภายในวงเงิ นที่ มีอยู่ ในความรับ ผิด ชอบเท่ านั้ น และต้ องไม่เป็ นเหตุ ในการเรียกเก็บ เงิน จากผู้ป กครอง
เพิ่มเติมด้วย
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมและค่ ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
สำหรับหน่วยงำน
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้ วยค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แกไขเพิ่มเติม
1. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549
- ในเรื่องคานิยามต่าง ๆ และการประชุมระหว่างประเทศ
2. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2552
- ในเรื่องคานิยาม "ประเภทการฝึกอบรม"
3. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
- ในเรื่องการฝึกอบรมและการจัดงาน
4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน สาหรับ
หน่วยงานใน สังกัดสพฐ. ที่ ศธ 04002/ว812.2 ลว. 29 ก.ย.57
กำรฝึกอบรม
การฝึก อบรม หมายถึ ง การอบรมการประชุมทางวิชาการหรื อเชิ งปฏิบั ติก าร การสัมมนา
ทางวิ ชาการ หรือ เชิ งปฏิบั ติ การ การบรรยายพิ เศษ การฝึ ก ศึก ษา การดู งาน การฝึ ก งาน หรื อ ที่
เรีย กชื่อ อย่ างอื่น ทั้ งในประเทศ และต่า งประเทศ โดยมี โครงการหรือ หลั กสู ต รและช่ วงเวลาจั ด ที่
แน่น อน ที่ มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่ อพัฒ นาบุค คลหรื อเพิ่ มประสิทธิ ภาพในการปฏิบั ติงาน โดยไม่มีการรั บ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ สรุปสาระสาคัญของการฝึกอบรม
1. มีโครงการ / หลักสูตร
2. ระยะเวลามีกาหนดแน่นอน
3. วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่ มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ไม่มีการแจกปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ดังนี้
1. การฝึกอบรมประเภท ก
2. การฝึกอบรมประเภท ข.
3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก
ค. คำนิยำม
การฝึกอบรมประเภท ก " หมายความรู้การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกินกึ่ง
หนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
การฝึกอบรมประเภท ข " หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกินกึ่ง
หนึ่ง เป็นบุคลากรของรัฐ ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ 8 ลงมา หรือเทียบเท่า
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" การฝึกอบรมบุคลภายนอก " หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่ง
หนึ่ง ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ
บุคลากรของรัฐหมายถึง ข้าราชการทุกประเภท พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
"การดูงาน" หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ซึ่งกาหนด
ไว้ใน โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือกาหนดไว้ในแผนการจัดประชุมระหว่างประเทศ ให้มี
การดูงานก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่างประเทศ และรวมถึงโครงการ
หลักสูตรการฝึกอบรม เฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น
บุคคลที่จะเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบนี้
1. ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการอบรม แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม
2. เจ้าหน้าที่
3. วิทยากร
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
5. ผู้สังเกตการณ์
โดยให้ถือปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์การเบิก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
ส าหรั บ หน่ ว ยงา นในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ตามห นั ง สื อ สพฐ.
ที่ศธ 04002/ว.2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไปดังนี้
ก. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมภำยในประเทศ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0406.4/ว.5 ลงวันที่ 14
มกราคม 2556 และด่วนที่สุด ที่ กค. 0406.4/ว.840 ลงวันที่ 16 มกราคม 5625 ซึ่งคณะรัฐมนตรีลง
มติ เห็นชอบเมื่อวันที่5 กุมภาพันธ์ 2556 ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร 0506/ว.24 ลงวันที่6 กุมภาพันธ์ 2556 ดังต่อไปนี้
ค่ำใช้จ่ำยสำหรับผู้จัดกำรฝึก อบรม
1. รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงโดยดุลพินิจหัว หน้าส่วน
ราชการ
1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
1.2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม
1.3 ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์
1.4 ค่าประกาศนียบัตร
1.5 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์
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1.6 ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.7 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
1.8 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
1.9 ค่าอาหารวางและเครื่องดื่มทุกประเภทการอบรม เบิกจ่ ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่
เกินอัตราที่กระทรวงกาหนด
สถำนที่จัด
โรงเรียนกำหนด
มำตรกำรประหยัด สพป.ชร.1
สถานที่ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 30 บาท / มื้อ / คน ไม่เกิน 30 บาท / มื้อ / คน
สถานที่เอกชน
ไม่เกิน 50 บาท / มื้อ / คน ไม่เกิน 50 บาท / มื้อ / คน
2. รายการค่าใช้จ่ายที่มีอัตรากาหนดให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก าหนดและเป็ น ไปตามมาตรการประหยั ด ของ
สพป.เชียงราย เขตโดยคานึงถึงความจาเป็น เหมาะสม คุ้มค่า และประหยัด
2.1 ค่ ากระเป๋ าหรื อสิ่ งที่ ใช้ บ รรจุ เอกสารตามตามหนั งสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว.2812
ลงวัน ที่ 29 กั น ยายน 2557 เบิ กจ่ า ยได้ เท่ า ที่จ่ า ยจริ ง แต่ไ ม่ เกิ น อัต ราใบละ 200 บาท (อัต ราที่
กระทรวงการคลังกาหนดไม่เกินใบละ 300 บาท)
2.2 ค่าของสมนาคุ ณในการดู งาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ ง แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท
2.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร
ประเภทกำรฝึกอบรม
เป็นบุคคลของรัฐ
ไม่เป็นบุคคลของรัฐ
ประเภท ก
ไม่เกินชั่วโมงละ 800 บาท ต่อคน ไม่เกินชั่วโมงละ 1,600 บาท ต่อคน
ประเภท ข และ
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท ต่อคน ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท ต่อคน
2.4 ค่าอาหารสาหรับการฝึกอบรม เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้
* จัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ประเภทกำรฝึกอบรม
จัดครบทุกมื้อ
ไม่จัดครบทุกมื้อ
ประเภท ก
ไม่เกิน 850 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 600 บาท / วัน / คน
ประเภท ข
ไม่เกิน 600 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 400 บาท / วัน / คน
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 500 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 300 บาท / วัน / คน
มำตรกำรประหยัด เบิกได้ไม่เกินมื้อละ 100 บำท / คน
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* จัดอบรมในสถานที่เอกชน
ประเภทกำรฝึกอบรม
จัดครบทุกมื้อ
ไม่จัดครบทุกมื้อ
ประเภท ก
ไม่เกิน 1,200 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 850 บาท / วัน / คน
ประเภท ข
ไม่เกิน 800 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 600 บาท / วัน / คน
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 800 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 600 บาท / วัน / คน
มำตรกำรประหยัด เบิกได้ไม่เกินมื้อละ 100 บำท / คน
- จัดอาหาร 1 มื้อ เบิกได้ไม่เกินคนละ 350 บาท
- จัดอาหาร 2 มื้อ เบิกได้ไม่เกินคนละ 550 บาท
- จัดอาหาร 3 มื้อ เบิกได้ไม่เกินคนละ 750 บาท
กรณีจาเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 เกินกว่าที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนดสาหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการโรงเรียนและคณะกรรมการ
การศึกษาซึ่งอัตราที่จาเป็นต้องจ่ายเกินจะต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนดและหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนด
2.5 ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้
ค่ำเช่ำห้องพักเดี่ยว
ค่ำเช่ำห้องพักคู่
ประเภท
กำรฝึกอบรม
กระทรวงกำรคลัง
มำตรกำรประหยัด ของ รร.
กระทรวงกำรคลัง
มำตรกำรประหยัด ของ รร.
ประเภท ก
ไม่เกิน 2,400 บาท ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 1,300 บ
ไม่เกิน 1,100 บาท
ประเภท ข
บุคคลภายนอก
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 750 บ
ไม่เกิน 600 บาท
2.6 ค่าพาหนะ เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินสิทธิที่กระทรวงการคลังกาหนด ยกเว้น
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า 1 วัน การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ที่
พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมทุกวัน ให้เบิกเป็นค่ าพาหนะประจาทาง
3. รายการค่าใช้จ่ายนี้ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดเบิก
3.1 ค่าใช้สถานที่หรือค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม
3.2 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม
กรณีจาเป็นต้องจ่ายสาหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน และสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียน ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม มอบให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อานวยการ
โรงเรียน
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เอกสำรประกอบกำรเบิ กจ่ำย
1. บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการ/หลักสูตร ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และอนุมัติเฉพาะผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้อง หรือประโยชน์ต่อส่วนราชการตามจานวนที่สมควรและพิจารณาด้านการเงิน
ก่อน
2. โครงการหรือหลักสูตรที่อนุมัติแล้ว
3. หลักฐานการจ่าย ซึ่งอาจเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงิน (กรณีใบสาคัญรับเงินต้อง
แนบสาเนาบัตรประจาตัวด้วยทุกครั้ง) ได้แก่
3.1 ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม
3.2 ค่าอาหาร
3.3 ค่าเช่าที่พัก
3.4 รายงานเดินทาง (ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีมีการเบิกเบี้ยเลี้ยง
และค่าพาหนะ)
3.5 ค่าสมนาคุณวิทยากร (แนบใบสาคัญรับเงินของวิทยากรทุกคน พร้อมหนังสือเชิญ
วิทยากร)
4. หลักฐานการจัดซื้อวัสดุตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัส ดุฯ
5. บัญชีรายชื่อพร้อมลายเซ็นของผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกวันที่มีการอบรม
ค่ำใช้จ่ำยของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
1. ค่าลงทะเบียน เบิกเท่าที่จ่ายจริง
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม คานวณตามหลักเกณฑ์ในระเบียบ
ฝึกอบรมดังนี้
2.1 ให้ นับเวลาตั้ง แต่อ อกจากที่อ ยู่ห รือที่ ท่า งานจนกลั บถึ งที่อ ยู่ห รือที่ ท่า งาน โดยให้นั บ
24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน
ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง หากเกิน 12 ชั่วโมงให้นับเป็น 1 วัน 2.2 กรณี ที่ผู้จัดอบรม
เลี้ยงอาหารให้หั กค่าเบี้ ยเลี้ยงมื้ อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย
3. ค่าที่พัก เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามอัตราในข้อ 2.5 (กรณีที่ผู้จัดไม่จัดที่พักให้)
4. ค่าพาหนะเบิกได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เอกสำรประกอบกำรเบิ กจ่ำย
1. หนังสือแจ้ง/เชิญอบรม พร้อมกาหนดการฝึกอบรม
2. หนังสืออนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม
3. รายงานเดินทาง ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีมีการเบิกเบี้ยเลี้ยง และค่า
พาหนะ)
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4. ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก พร้อม FOLIO (กรณีที่ผู้จัดอบรมไม่จัดที่พักให้)
5. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินแบบ( บก.111) รับรองการจ่ายค่าพาหนะเดินทาง
ข. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่า งประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพิ่มเติ ม กระทรวงการคลั งมอบอ านาจให้หัวหน้าส่ว น
ราชการพิ จารณาอนุมัติ เบิกจ่า ยค่ าใช้จ่ายในการจั ดงานตามภารกิจ ของส่วนราชการ ได้เท่าที่ จ่ายจริ ง
ตามความจ าเป็ น เหมาะสม และ ประหยั ด ยกเว้ นค่ า อาหารและค่ าเช่ า ที่พัก ให้ เบิ ก เท่า ที่ จ่า ยจริ ง
แต่ไม่เกินอัต ราที่กระทรวงการคลัง กาหนด ซึ่ง ปัจจุบันอั ตราค่าอาหารและค่าเช่ าที่พักให้ถื อปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าวและหนังสือกระทรวงการคลัง ด่ว นที่สุด ที่กค 0406.4/ว.5 ลงวันที่14 มกราคม 2556
ส าหรั บ ค่ า อาหารว่ า งและเครื่ อ งดื่ มให้ เ บิ ก จ่ า ยตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ก ค
0406.4/840 ลงวั น ที่ 16มกราคม 2556 ซึ่ งมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบเมื่ อวั น ที่ กุ มภาพัน ธ์ 2556
ตามหนั งสื อส านั กเลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ด่ว นที่ สุด ที่ นร 0506/ว 24 ลงวัน ที่ 6 กุมภาพัน ธ์ 2556
โดยอนุโลม
ดังนั้นเพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจั ดงานตามภารกิ จของหน่ วยงานในสั งกั ดสานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ประหยัด และเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ จึง กาหนดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้ดังรายการต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
2. ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม (ใช้อัตราเดียวกบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)
สถำนที่จัด
โรงเรียนกำหนด
มำตรกำรประหยัด สพป.ชร.1
สถำนที่รำชกำร / รัฐวิสำหกิจ
ไม่เกิน 30 บาท /มื้อ/ คน
ไม่เกิน 30 บาท /มื้อ/ คน
สถำนที่เอกชน
ไม่เกิน 50 บาท /มื้อ/ คน
ไม่เกิน 50 บาท /มื้อ/ คน
3. ค่าเช่าที่พัก (ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)
ค่ำเช่ำห้องพักเดี่ยว
ค่ำเช่ำห้องพักคู่
ประเภท
กำรฝึกอบรม
กระทรวงกำรคลัง
มำตรกำรประหยัด ของ รร. กระทรวงกำรคลัง มำตรกำรประหยัด ของ รร.
ประเภท ก
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 2,000 บาท
ไม่เกิน 1,100 บ
ไม่เกิน 1,100 บาท
ประเภท ข
บุคคลภายนอก
ไม่เกิน 1,200 บาท
ไม่เกิน 600 บ
ไม่เกิน 600 บาท
การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในอัตรา ให้พิจารณาวาการจัดงานครั้งนั้น ๆ กาหนดให้มีผู้เข้าร่วมงานเกิน
กึ่งหนึ่งจัดอยู่ในประเภทใดของการจัดฝึกอบรม ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมงานเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากร
ของรัฐ ซึ่งดารงตาแหน่งระดับ 3-8 ก็จัดอยู่ในการฝึกอบรมประเภท ข เป็นต้น
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กรณี จาเป็น ต้องจ่ายเกิน กวาที่ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้น ฐานกาหนดสาหรั บ
ส่ว นกลางให้ อ ยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส าหรั บ
สานั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา หรื อโรงเรี ยนซึ่งเป็น หน่ วยงานผู้จั ดฝึ กอบรม มอบให้อ ยู่ใ นดุ ลยพิ นิ จ
ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้อานวยการโรงเรียน
4. ค่าอาหารสาหรับการจัดงาน (ใช้อัตราเดียวกบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)
5.
* จัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการ / รัฐวิสาหกิจ
ประเภทกำรฝึกอบรม
จัดครบทุกมื้อ
ไม่จัดครบทุกมื้อ
ประเภท ก
ไม่เกิน 850 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 600 บาท / วัน / คน
ประเภท ข
ไม่เกิน 600 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 400 บาท / วัน / คน
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 500 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 300 บาท / วัน / คน
มำตรกำรประหยัด เบิกได้ไม่เกินมื้อละ 100 บำท / คน
6.
* จัดอบรมในสถานที่เอกชน
ประเภทกำรฝึกอบรม
จัดครบทุกมื้อ
ไม่จัดครบทุกมื้อ
ประเภท ก
ไม่เกิน 1,200 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 850 บาท / วัน / คน
ประเภท ข
ไม่เกิน 800 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 600 บาท / วัน / คน
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน 800 บาท / วัน / คน
ไม่เกิน 600 บาท / วัน / คน
มำตรกำรประหยัด เบิกได้ไม่เกินมื้อละ 100 บำท / คน
- จัดอาหาร 1 มื้อ เบิกได้ไม่เกินคนละ 350 บาท
- จัดอาหาร 2 มื้อ เบิกได้ไม่เกินคนละ 550 บาท
- จัดอาหาร 3 มื้อ เบิกได้ไม่เกินคนละ 750 บาท
กรณีจาเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 เกินกว่าที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกาหนดสาหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อานวยการโรงเรียนและคณะกรรมการ
การศึกษาซึ่งอัตราที่จาเป็นต้องจ่ายเกินจะต้องไม่เกินอั ตราที่กระทรวงการคลัง กาหนดและหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกาหนด
5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ กรณีหน่วยงานผู้จัดงานไม่จัดอาหาร ที่พัก
และพาหนะหรือจัด ให้เพียงบางส่วน ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิโดยถือปฏิบัติตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ.2549 และที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม
6. ค่าจ้างเหมาพาหนะสาหรับรับ-ส่ง ครูและนักเรียนไปร่วมงาน หรือขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดงาน
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบการใช้สถานที่จัดงาน
8. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในการจัดงาน
9. ค่าจ้างเหมาทาความสะอาดสถานที่จัดงาน
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10. ค่าสาธารณูปโภค
11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบการใช้ บริการสุ ขา ให้เบิกได้ตามอัตราที่ หน่ วยงานที่ ให้ บริการเรียกเก็บ
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบการใช้บริการพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการ
เรียกเก็บ
13. ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้การจัดงาน
14. ค่ายาและเวชภัณฑ์
15. ค่าสมนาคุณวิทยากร หรือพิธีกร หรือผู้ทาหน้าที่ดาเนินรายการ
ประเภทบุคคล
โรงเรียนกำหนด
มำตรกำรประหยัด สพป.ชร.1
เป็นบุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท ต่อ คน
ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท ต่อ คน
กรณี จ าเป็ น ต้ อ งจ่ ายเกิ น กวาที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานก าหนด
สาหรับ ส่วนกลางให้ อยู่ใ นดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และสาหรั บ
สานั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา หรื อโรงเรี ยนซึ่งเป็น หน่ วยงานผู้จัด ฝึก อบรม มอบให้ อยู่ ในดุ ลยพินิ จ
ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผู้อานวยการโรงเรียน
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด หรือการแข่งขัน
16.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
ประเภทบุคคล
มำตรกำรประหยัด สพป.ชร.1
มำตรกำรโรงเรียน
เป็นบุคลากรของรัฐ
ไม่เกินชั่วโมงละ 600 บาท ต่อ คน
เบิกลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน
ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ
1,500 บาท/วัน/คน
ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200 บาท ต่อ คน
กรณีจาเป็นต้องจ่ายเกินกวาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานกาหนด สาหรั บ
ส่ว นกลางให้ อยู่ ในดุ ล ยพิ นิ จ ของเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส าหรั บ
สานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา หรือ โรงเรี ยน ซึ่ งเป็น หน่วยงานผู้ จัดฝึก อบรม มอบให้อยู่ ในดุล ยพินิ จ
ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้อานวยการโรงเรียน
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดแข่ งขัน จ่ายได้เฉพาะวันที่ มีการจั ดงาน
เท่านั้น
16.2 ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน อันละ ไม่เกิน
1,500 บาท
17. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
18. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการจัดงาน
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เอกสำรกำรเบิกจ่ำย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
1.ค่าพิธีการทางศาสนา
ค่าปัจจัยถวายพระ
ค่าดอกไม้ธูปเทียน
2.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน
3.ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
4.ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
5.ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริการสุขาเคลื่อนที่
(ตามที่หน่วยงานเรียกเก็บ)
6.ค่าสาธารณูปโภค
7.ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้บริการพยาบาล
(ตามที่หน่วยงานเรียกเก็บ)
8.ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน
9.ค่ายาและเวชภัณฑ์
10.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน
11.ค่าอาหาร, ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม
12.ค่าที่พัก
13.ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าตอบแทนพิธีกรหรือ
ผู้ดาเนินรายการ, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน

หลักฐำนที่ใช้เบิกจ่ำย
ใบสาคัญรับเงิน
หลักฐานการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
หลักฐานการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
หลักฐานการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
หลักฐานการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
หลักฐานการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
หลักฐานการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
หลักฐานการจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสาคัญรับเงินแนบสาเนา
บัตรประชาชน
ใบเสร็จรับเงิน พร้อม Folio
ใบสาคัญรับเงิน
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ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หนังสือ กค 0409.6 / ว 42 ลว. 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่า
พาหนะรับจ้างฯ
4. คาสั่งมอบอานาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ ที่ 1365 / 2560 สัง่ ณ วันที่ 28 สิงหาคม
พ.ศ. 2560
5. มาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายตามหนังสือ สพฐ.ที่ศธ 04002/ว 380 ลว. 28 ก.พ. 2555
6. มาตรการประหยัดงบประมาณ สพป.เชียงราย เขต ปี1 2560
7. หนังสือ กค 0408.4/ว 165 ลว. 22 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และหลักฐาน
ประกอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรฯ
8. หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้ เดินทาง
ไปปฏิบัติงาน นอกท้องที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติและเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง เพื่อมิให้ผู้
เดินทางเดือดร้อน ค่าใช้จ่ายที่ ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จาเป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง
เงินที่ทางราชการจ่ายให้นี้มิใช่ค่าตอบแทน ในการทางาน แต่เป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ
ผู้มีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิ นทำงไปรำชกำรได้ แก่
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจา / ลูกจ้างชั่วคราว
3. พนักงานราชการ
4. บุคคลภายนอก
5. บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน
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สิทธิกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดิน ทำงไปรำชกำร
1. ตั้งแต่วันที่ผู้มีอานาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ
2. ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง
3. ถ้าออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับสานักงานได้เ มื่อเสร็จสิ้นจากการ
ปฏิบัติงานเพราะ เหตุส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพั กผ่อนให้ มีสิทธิเ บิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการเฉพาะการปฏิบัติราชการตามคาสั่งของทางราชการเท่านั้น
กำรเดินทำงไปรำชกำร แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว
2. การเดินทางไปราชการประจา
3. การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม
1. กำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำว หมำยถึง
การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสานักงานปกติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
การไปสอบคัดเลือก/รับการคัดเลือกได้รับอนุมัติจากผู้บั งคับบั ญชา
การไปช่วยราชการ/รักษาการในตาแหน่ง/รักษาราชการแทน
การเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศเฉพาะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางมีสิทธิเบิก ได้แก่
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง
1.2 ค่าเช่าที่พัก
1.3 ค่ ายานพาหนะ รวมถึง ค่า เช่ า ยานพาหนะ ค่ าเชื้อ เพลิ ง หรื อ พลัง งานสาหรั บ
ยานพาหนะ ค่าระวาง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน
1.4 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ
1.1 ค่ำเบี้ยเลี้ยง
วิธีนับเวลำค่ำเบี้ยเลี้ยง
1. ให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่เริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบั ติราชการจนถึง
เวลาเดินทางกลับ ถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ
2. กรณีพักแรมให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชม. แต่นับได้เกิน 12 ชม. ให้
นับเป็น 1 วัน
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3. กรณีไม่พักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ชม. แต่นับได้เกิน 12 ชม. เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 1
วัน ส่วนที่ไม่ถึง 12 ชม. แต่นับได้เกิน 6 ชม. ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน
4. กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ /พักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับตั้งแต่เริ่ม
ปฏิบัติราชการ
5. กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ / พักผ่อน ให้
นับถึงสิ้นสุด เวลาปฏิบัติราชการ
6. กรณีเจ็บป่วย พักรักษาพยาบาลเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 10 วัน โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์ที่ทาง ราชการรับรองและถ้าไม่มีแพทย์ในท้องที่ที่เจ็บป่วยผู้เ ดินทางต้อ งชี้แจง
ประกอบ
ตัวอย่ำงคำนวณค่ำเบี้ยเลี้ยง
*กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได้2 วัน 13 ชั่วโมงให้เบิก
เบี้ยเลี้ยงได้ 3 วัน เนื่องจาก 13 ชั่วโมงเกิน 12 ชั่วโมง จึงนับได้อีก 1 วัน
*กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน และนับได้2 วัน 7 ชั่วโมง ให้เบิก
เบี้ยเลี้ยงได้2 วัน เนื่องจาก 7 ชั่วโมง ไม่เกิน 12 ชั่วโมง ให้ปัดทิ้ง
ตัวอย่ำงกรณีพักแรม นาย ก. เดินทางออกจากบ้านพักวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 06.00 น.
และ เดินทางกลับถึงบ้านพักวันที่ 3 มีนาคม เวลา 19.00 น. คานวณได้ ดังนี้
1. มี.ค.
06.00

2 มี.ค.
06.00
24 ชม.
= 1 วัน

3 มี.ค.
3 มี.ค.
06.00
19.00
24 ชม.
13 ชม.
= 1 วัน

= 1 วัน

รวมคานวณเบี้ยเลี้ยงได้เท่ากับ 3 วัน
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อัตรำค่ำเบี้ยเลี้ยง

ประเภท

ระดับ

อานวยการ
วิชาการ

ระดับต้น
ปฏิบัติการ ชานาญการ ชานาญการพิเศษ

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน ชานาญงาน อาวุโส

ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ

ทุกประเภท
ทุกประเภท

บริหาร
อานวยการ

ระดับต้น ระดับสูง
ระดับสูง

อัตรำ: บำท / คน
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270
วิชาการ
ทั่วไป

เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิ
ทักษะพิเศษ

