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ค ำน ำ 

 
คู่มือฉบับนี้  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฝ่ายบริหารงบประมาณเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ เพ่ือให้บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเชียงรายได้รับทราบและเข้าใจแนวทาง ขั้นตอน และ 
ระยะเวลาในการด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซ่ึงการด าเนินการเบิกจ่ายจะต้องเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ที่ เก่ียวข้อง และความถูกต้อง รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติขอเบิกเงิน
จากกรมบัญชีกลาง  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้คงเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป  

 
 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
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ฝ่ำยงบประมำณ 
 
วิสัยทัศน์ 

มุ่งม่ันพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 

 
พันธกิจ 
  1. พัฒนาการจัดท าแผนงบประมาณของสถานศึกษาให้  ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้อยู่
บนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
  2. พัฒนาระบบการบริหารงานงบประมาณ ของสถานศึกษาให้รวดเร็ว  ถูกต้อง คุ้มค่า 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  3. ด าเนินการบริหารจัดการด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. จัดท าระบบและด าเนินการการตรวจสอบการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ 
ของสถานศึกษาให้เกิดความเชื่อม่ันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
  5. เผยแพร่รายงานการบริหารจัดการด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ ต่อผู้เก่ียวข้องและ
สาธารณชน ได้รับทราบ 
 
เป้ำประสงค์ 
  1. โรงเรียนมีแผนการบริหารงบประมาณที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  2. โรงเรียนมีระบบการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  ถูกต้อง คุ้มค่า โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
  3. โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณ บัญชี และพัสดุ ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
  4. โรงเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อม่ัน ต่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณ บัญชี
และพัสดุ 
  5. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความเชื่อม่ันต่อการบริหารงบประมาณ  ให้การสนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 
 
ข้อก ำหนดกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 

- ความรวดเร็ว 
- ความถูกต้อง  
- เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายที่ก าหนดไว ้  
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ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย  
1. ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. ร้อยละ 100 ของเรื่องที่ด าเนินการได้ถูกต้อง 

 
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
 
 ขอบเขตของงำน  

เอกสารฉบับนี้ เริ่มต้ังแต่เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารขอเบิกเงินจากฝ่ายงานภายใน และ
หน่วยงานภาคสนาม และสิ้นสุดกระบวนการท างานเม่ือเจ้าหนี้หรือผู้ขอเบิกเงินได้รับเงินตามความ
ต้องการ  

ค ำจ ำกัดควำม  
แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงิน  หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

และแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการของส่วนราชการในรอบปี
การศึกษา  

กำรใช้จ่ำยเงิ นงบประมำณ  หมายถึง การใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจ า ปีตา ม 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรายจ่ายตามงบประมาณ จ าแนก
ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ รายจ่ายงบบริหารทั่วไป(งบกลาง) รายจ่ายงบส ารองฉุกเฉินและรายจ่ายงบ
พัฒนาตามแผนกลยุทธ์ 

รำยจ่ำยงบบริหำรท่ัว ไป หมายถึง รายจ่ายที่ ต้ั งไว้เพ่ือจั ดสรรให้ฝ่ ายงา นเบิ ก -จ่า ย  
เม่ือรายจ่ายงบพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ ไม่พอเพียง หรือไม่มีโครงการรองรับ เช่น 

1. จ้างบุคลากร ครูชาวต่างประเทศครูอัตราจ้าง และบุคลากรอ่ืน 
2. ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์โทรเลข ค่าบริการ

สื่อสารและโทรคมนาคม  
3. วัสดุ ส านักงาน หมายถึง ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ส าหรับใช้ในการด าเนินงาน  
4. ซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง หมายถึง ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
5. ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง ค่าจัดซ้ือ หรือจัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ 
6. ค่าตอบแทน หมายถึง ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 
7. ค่าใช้สอย หมายถึง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่ารถ ค่าเช่าสถานที่  

ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์ ค่ารับรอง และค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
รำยจ่ำยงบส ำรองฉุกเฉิน หมายถึง รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจัดสรรให้ฝ่ายงานเบิก -จ่าย เม่ือไม่มี

โครงการรองรับ หรืองานตามนโยบายเร่งด่วน และไม่มีงบประมาณจัดสรร  
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รำยจ่ำยงบพัฒนำตำมแผนกลยุทธ์ หมายถึง รายจ่ายที่ต้ังไว้เพ่ือจัดสรรให้ฝ่ายงานเบิก-จ่าย 
ตามโครงการรองรับ 

เงินงบประมำณท่ีกันไว้เบิกเหล่ือมปี หมายถึง เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีที่ผ่านๆ 
มา ซ่ึง ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปส าหรับผลผลิต/โครงการนั้นๆ  

หน่วยงำนผู้เบิก หมายถึง ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจาก 
กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังจังหวัด 

หลักฐำนกำรเบิกจ่ำย หมายถึง หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้แล้ว  
ใบส ำคัญค่ำใช้จ่ำย หมายถึง ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน เอกสารใบแจ้งหนี้ 
เงินรำยได้แผ่นดิน หมายถึง เงินที่ส่วนราชการรับไว้เป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ ไม่ให้ส่วนราชการน าไปใช้หรือหักไว้เพ่ือการใดๆ  
เงินเบิกเกินส่งคืน หมายถึง เงินงบประมาณที่ส่วนราชการเบิกจากกรมบัญชีกลางแล้วแต่จ่าย

ไม่หมด หรือไม่ได้จ่ายและได้น าส่งคืนกรมบัญชีกลางก่อนสิ้นปีงบประมาณ  
เงินนอกงบประมำณ หมายถึง เงินที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนอกจากเงิน

งบประมาณ รายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน 
ระบบ GFMIS หมายถึง ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(Government Fiscal Management Information System) ซ่ึ งปฏิบั ติ งานกา รขอเบิ กเงิน จา ก 
กรมบัญชีกลางโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง  

ข้อมู ลหลักผู้ข ำย หมายถึ ง ข้ อมูลของเจ้าหนี้ห รือผู้ มีสิทธิรับเงิน เก่ีย วกับ ชื่ อ ที่อยู่  
เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร หรือข้อมูลอ่ืนที่จ า เป็น
แล้วแต่กรณี เพ่ือใช้ส าหรับการรับเงินจากกรมบัญชีกลาง 

 
กระบวนงำนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 

ขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  
1. เจ้าหน้าที่การเงินรับเอกสารใบส าคัญจากงานสารบรรณ และจัดซ้ือ จัดจ้าง จากงานพัสดุ  
2. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบใบส าคัญคู่จ่ายเงิน เป็นเวลา 3 วันท าการ ไม่ผ่านส่งเรื่องคืน

เจ้าของเพ่ือแก้ไข ผ่าน เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการตามข้อ 3  
3. เจ้าหน้าที่การเงินขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  
4. ผู้อ านวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน  
5. รับเช็คจากเจ้าหน้าที่การเงิน 
6. เจ้าหน้าที่การเงินแจ้งผู้มีสิทธ์ิรับเช็ค/เงินสด และจ่ายเช็คพร้อมลงทะเบียนคุมการจ่าย 
7. ติดตามใบเสร็จ 
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8. รวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินส่งงานบัญชี ท าการตรวจสอบเอกสารเพ่ือแยก 
ประเภทการบันทึกรายการขอเบิกเงินแต่ละประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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หมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ หมำยถึง ค่ำใช้จ่ำยท่ีก ำหนดให้จ่ำยเพ่ือกำรบริหำรงำน  
แผนงำน / ชุดโครงกำร / โครงกำร และงำนประจ ำ 

 
หมวดรำยจ่ำย อัตรำเบิกจ่ำย (หน่วย:บำท) หลักกำรพิจำรณำ 

หมวดค่ำตอบแทน 
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 
หมายถึง ค่าตอบแทนส าหรับผู้
ทรงความรู้ ความสามารถใน
ศิลปวิทยาแขนงต่างๆ 

- 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. กรณีเป็นวิทยากรด าเนินงาน
หรือ จัดกระบวนการ ใช้อัตรา
เบิกจ่าย อ้างอิงอัตราเบิกจ่าย
การประชุมทั่วไป 

2. ค่าตอบแทนอ่ืน หมายถึง 
ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่บุคคล 
ภายนอก ทีม่าช่วยงาน 
(ชั่วคราว) 

- 200 - 500 บาท/วัน 1. พิจารณาตามหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของงานที่ท า และ 
ระยะเวลาในการท างาน  
2. ต้องท างานไม่น้อยกว่า 7 
ชั่วโมง 

หมวดค่ำใช้สอย 
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง หมายถึง 
ค่าตอบแทน (รวมค่าอาหาร)  
ในการปฏิบัติงานนอก 
พ้ืนที่ความรับผิดชอบ 

- 240 บาท/วัน 1. ส าหรับแผนงาน/โครงการ  
ที่มีสถานที่ต้ังในกรุงเทพฯ 
หมายถึง การปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด (ไม่รวม กรุงเทพฯ
และปริมณฑล)  
2. ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการ 
แผนงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

หมวดรำยจ่ำย อัตรำเบิกจ่ำย (หน่วย:บำท) หลักกำรพิจำรณำ 
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2.ค่าที่พัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายใน
การ เช่าห้องพักในโรงแรมหรือ
สถานที่อ่ืนใดเพ่ือพักแรมในการ
ปฏิบัติงานต่างจังหวัด 

- ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกินคนละ 
600 บาท/วัน 

– ค่าเช่าห้องพักเด่ียว ไม่เกิน 
คนละ 1,200 บาท/วัน 

1. กรณีที่แผนงาน/โครงการ
ออก ค่าใช้จ่ายส าหรับที่พักหรือ
จัดที่พักให้ ไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ 2. กรณีปฏิบัติงานในพ้ืนที่
และองค์กร รับทุนมีที่พักให้  
ถือว่าไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก 

3. ค่าพาหนะเดินทาง หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปฏิบัติงาน (ทางบก ทางอากาศ 
และทางน้ า)  
กรณีเดินทางปฏิบัติงานในเขต 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล  
- เดินทางโดยยานพาหนะ
สาธารณะ (รถแท็กซ่ี/รถไฟฟ้า 
เป็นต้น) 
- เดินทางโดยยานพาหนะ
ส่วนตัว  
กรณีเดินทางปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด  
- เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว  
- เดินทางโดยยานพาหนะ
ส่วนตัว  
- เดินทางโดยยานพาหนะ
สาธารณะ ประจ าทาง หมายถึง
รถไฟ รถโดยสาร ประจ าทาง
หรือยานพาหนะอ่ืนใดที่ ให้บริการ
แต่บุคคลทั่วไปเป็นประจ ามี 
เส้นทางอัตราค่าโดยสารที่แน่นอน 

 
 
 
 
 
 

ตามจริง 
 
 

ตามจริง 
- ไม่เกิน 4 บาท/กิโลเมตร 

 
 

ตามจริง 
ตามจริง 

- ไม่เกิน 4 บาท/กิโลเมตร 
ตามจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การเดินทางโดยพาหนะ
รถยนต์ส่วนตัวต้องได้รับอนุมัติ
จาก ผู้อ านวยการ 

4. ค่าเช่ารถ หมายถึง การเช่า
รถเพ่ือ โดยสารในการ
ปฏิบัติงาน 

ตามจริง 
- ไม่เกิน วันละ 1,800 บาท/วัน 

- ไม่ร่วมค่าน้ ามัน  
- ค่าน้ ามันเบิกจ่ายจริง  
(ตามใบเสร็จรับเงิน) 

หมวดรำยจ่ำย อัตรำเบิกจ่ำย (หน่วย:บำท) หลักกำรพิจำรณำ 



 

 

 

10 

5. ค่าเช่าสถานที่ หมายถึง ค่า
เช่าห้อง ประชุมหรือสถานที่ 

ส าหรับการประชุม อบรม 
สัมมนา 

ตามจริง 
- ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน 

- พิจารณาตามความเหมาะสม
ในการใช้งาน 

(ดุลยพินิจของผู้อ านวยการ) 

6. ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์ 
หมายถึง ค่าเช่าอุปกรณ์โสต
ทัศน์ที่ใช้ในการ ประชุม อบรม 
สัมมนา (นอกเหนือจากอุปกรณ์
พ้ืนฐาน เท่านั้น) 

ตามจริง 
- ไม่เกิน 5,000 บาท/วัน 

1. พิจารณาตามความเหมาะสม
กับสภาวการณ์  
2. มีความจ าเป็นเฉพาะมีเหตุผล
ในการใช้สถานที่นั้นๆ 

7. ค่ารับรอง หมายถึง 
ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ในการ
จัดประชุม อบรม สัมมนา 
รวมถึงงานอ่ืนใดที่ก่อให้เกิด 
งาน 
ค่าอาหารม้ือหลัก  
- กรณีจัดในชุมชน  
- กรณีจัดในเมือง (ที่นอกเหนือ 
โรงแรม)  
- กรณีจัดในโรงแรม  
- กรณีเหมารวมต่อวัน  
 
ค่าอาหารว่าง  
- กรณีจัดในสถานที่ท่ัวไป 
(นอกเหนือจากโรงแรม)  

ตามจริง 
 
 
 
 
 

50 – 100 บาท/ม้ือ/คน 
50 – 100 บาท/ม้ือ/คน 

 
- ไม่เกินคนละ 350 บาท/ม้ือ/คน 

ตามจริง 
– ไม่เกินคนละ 750 บาท 

 
ราชการไม่เกิน 30 บาท/ม้ือ/คน 
เอกชนไม่เกิน 50 บาท/ม้ือ/คน 

 
 
 
 
 
 
อัตราต่อม้ือต่อคน  
 
 
 
- ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดและ 
จ านวนม้ือ (ทั่วไป 3 ม้ือ)  
 
พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด
และเหมาะสม 

8. ค่าถ่ายเอกสาร หมายถึง ค่า
ผลิตเอกสารส าหรับการ
ด าเนินงาน 

ตามจริง  
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หมวดรำยจ่ำย อัตรำเบิกจ่ำย (หน่วย:บำท) หลักกำรพิจำรณำ 
หมวดค่ำวัสดุ หมำยถึง ค่ำ
วัสดุต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำน  
1. ค่าวัสดุส านักงาน หมายถึง 
ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ส าหรับใช้
ในการด าเนินงาน  
2. ค่าวัสดุงานครัว หมายถึง 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดประชุม 
หรือรับรองทั่วไป  
3. ค่าวัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง 
ค่าวัสดุใดๆ ที่ใช้แล้วหมดไป 

(โดยใช้ควบคู่กับอุปกรณ์หลัก) 

 
 

ตามจริง 
 
 

ตามจริง 
 
 

ตามจริง 

 
 
พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด
และเหมาะสม 
 
พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด
และเหมาะสม 
 

พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด
และเหมาะสม 

 
กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
 เพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้ให้กบนักเรียน  ได้แก่ 
การพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด หรือ ทัศน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรวมทั้งการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรมหรือร่วมแข่งขัน
ทางการศึกษากับโรงเรียนหน่วยงานอ่ืนโดยใช้จ่ายจากงบอุดหนุนที่โรงเรียนได้รับ ให้เป็นไปแนวทาง
เดียวกันกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดหลักเกณฑ์  การเบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง ความรู้ให้กับนักเรียน ดังนี้ 
 1. การวางแผนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องให้ภาคี 4 ฝ่าย(ผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน
และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา 
 2. การพิจารณาสถานที่ส าหรับการจัดกิจกรรมรวมทั้งการพักแรม ให้เลือกใช้บริการ
สถานที่ของ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เป็นล าดับแรก กรณีจ าเป็นต้อง
จัดกิจกรรมประหยัด และวงเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม / 
การแข่งขัน แบ่งเป็น 2 กรณี 
 
กรณีท่ีโรงเรียนเป็นหน่วยงำนผู้จัดกิจกรรม / กำรแข่งขัน ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง ดังนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบการใช้และตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม 
2. ค่าวัสดุต่าง ๆ ส าหรับการจัดกิจกรรม 
3. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
4. ค่าหนังสือส าหรับการจัดกิจกรรม 
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5. ค่าเช่าอุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรม 
6. ค่าอาหารวางและเครื่องด่ืม ไม่เกินม้ือละ 50 บาท ต่อคน 
7. ค่าเข้าชมสถานที่แหล่งเรียนรู้ 
8. ค่าสาธารณูปโภค 
9. ค่าสมนาคุณวิทยากร 

  9.1  หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 
  - กรณีเป็นการบรรยายให้ความรู้นักเรียน ให้จ่ายสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 1 คน 
  - กรณีเป็นการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม ซ่ึงได้ก าหนดไว้ในโครงการหรือหลักสูตรการจัด
กิจกรรม และจ าเป็นต้องมีวิทยากรประจ ากลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 
  - การนับชั่วโมงการบรรยายหรือท ากิจกรรมให้นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการจัด 
  - กิจกรรม โดยแต่ละชั่วโมงต้องก าหนดเวลาไม่น้อยกวาห้าสิบนาที่กรณีก าหนดเวลา
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  

   ทั้งนี้หลักฐานการจ่ายเงินให้ใช้แบบใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร 
 
             10. ค่าอาหารส าหรับการจัดกิจกรรม ม้ือละไม่เกิน 80 บาท หรือกรณีจ าเป็นต้องจัด
กิจกรรมใน สถานที่เอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินม้ือละ 150 บาท 
             11. กรณีไม่สามารถจัดอาหารให้กบผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกม้ือ หรือจัดอาหารให้เพียง
บางม้ือ ให้เบิกค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
                  11.1  ส ำหรับครูให้เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 
                         11.1.1  โดยค านวณต้ังแต่เวลาที่เดินทางออกจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการตามปกติจนกลับถึงสถานที่อยู่หรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติแล้วแต่กรณี (นับเวลา 24 
ชั่วโมง = 1 วัน ส่วนที่เกิน 24 ชั่วโมง หากนับได้เกิน 12 ชั่วโมง ให้นับเพ่ิมอีก 1 วัน) 
                         11.1.2 น าจ านวนวันทั้งหมด (ตามข้อ 11.1.1) คูณกบอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ตามสิทธิ 
                         11.1.3 นับจ านวนม้ืออาหารที่จัดให้ตลอดการจัดกิจกรรม 
                         11.1.4 ค านวณค่าอาหารทั้งหมด โดยให้คิดค่าอาหารม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตรา 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ได้รับ 
                         11.1.5 น าจ านวนเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายที่ค านวณได้ตาม (ข้อ 11.1.2) หัก
ด้วย จ านวนเงินค่าอาหารที่ค านวณได้ตาม(ข้อ 11.1.4) ส่วนที่เหลือเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับ 
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11.2  ส ำหรับนักเรียนให้เบิกจ่ายเป็นค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย  ในอัตราดังนี้ 
 

ที ่   การจัดอาหาร ต่อวัน  เบิกค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย 
1 จัดอาหาร 2 ม้ือ คนละไม่เกิน  80 บาท / ต่อวัน 
2 จัดอาหาร 1 ม้ือ คนละไม่เกิน 160 บาท / ต่อวัน 
3 ไม่จัดอาหารทั้ง 3 ม้ือ คนละไม่เกิน 240  บาท / ต่อวัน 

 
โดยหลักฐานการจ่ายเงินให้ใช้แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับ

นักเรียนเป็น หลักฐานการจ่าย 
             12. ค่าเช่าที่พักตามที่หน่วยงานให้บริการที่พักเรียกเก็บ หรือกรณีจ าเป็นต้องพักใน
สถานที่ของ เอกชน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่ก าหนดดังนี้ 

*  ค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่เกินคนละ   600     บาท  ต่อวัน 
*  ค่าเช่าห้องพักเด่ียว ไม่เกินคนละ   1,200  บาท  ต่อวัน 

             13.  ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ - ส่ง และนักเรียนไปร่วมกิจกรรม/ ขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม 
             14.  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบการใช้บริการสุขา ให้เบิกตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ 
             15.  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบการใช้บริการพยาบาล ให้เบิกตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ 
             16.  ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด หรือแข่งขัน 

      16.1  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
 

ท่ี ประเภท จ ำนวนเงินต่อวัน 

1 กรรมการที่เป็นบุคคลของรัฐ คนละไม่เกิน 600 บาท/วัน 
2 กรรมการที่มิได้เป็นบุคลากรของ คนละไม่เกิน 1,200 บาท/วัน 

16.2 ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน 
เพ่ือเป็น การประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละไม่เกิน 1,500 บาท 

      17.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการจัดกิจกรรม 
 กรณีโรงเรียนพำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม ร่วม /กำรแข่งขันกบโรงเรียนอ่ืนหรือ

หน่วยงานอ่ืน ซ่ึงเป็นผู้จัดกิจกรรม / การแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้ดังนี้ 
     1.ส ำหรับครู 

 
1.1 กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัดกิจกรรม / การแข่งขัน มีการ

จัดอาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
 

1.2 กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงเป็นผู้จัดกิจกรรม / การแข่งขัน ไม่
จัดอาหาร ที่พัก พาหนะทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือส่วน ที่ขาดส าหรับครู
ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น  
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 * ค่าเช่าที่พักให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินคนละ 600 บาท ต่อวัน 
ส าหรับค่าเช่าห้องพักคู่ และไม่เกิน 1,200 บาท ต่อวัน ค่าเช่าห้องพักเด่ียว  
 * ค่าเบี้ยเลี้ยงดินทาง ให้ค านวณเช่นเดียวกบกรณีที่1 ข้อ 11.1 

2. ส ำหรับนักเรียน 
 

2.1 กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน ซ่ึงเป็นผู้จัดกิจกรรม / การแข่งขัน มี
การจัดอาหาร ที่พัก และพาหนะให้แล้ว ให้งดเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

2.2 กรณีโรงเรียนอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงเป็นผู้จัดกิจกรรม/การแข่งขัน ไม่
จัดอาหาร ที่พัก พาหนะ ทั้งหมดหรือจัดให้บางส่วน ให้เบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบ
นักเรียนดังนี้ 

* ค่าอาหารในลักษณะเหมาจ่าย ตามข้อ 11.2 (ส่วนของนักเรียน) 
* ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย ไม่เกินคนละ 500 บาท ต่อวัน 

 
* ค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป 

ระดับ ปฏิบัติงาน (เทียบเท่าระดับ 1-4)    
*ใช้แบบใบส าคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนเป็น

หลักฐานการจ่าย 
 3. ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นส าหรับการพานักเรียนไปร่วมกิจกรรม / ร่วมการแข่งขัน 
 
 หมำยเหตุ การพิจารณาเบิกค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม ประหยัด 
ภายในวงเงินที่ มีอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น และต้องไม่เป็นเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผู้ปกครอง
เพ่ิมเติมด้วย 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน 
ส ำหรับหน่วยงำน 
กฎหมำยและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

1. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. 2549  
- ในเรื่องค านิยามต่าง ๆ และการประชุมระหว่างประเทศ 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2552 
- ในเรื่องค านิยาม "ประเภทการฝึกอบรม" 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 
- ในเรื่องการฝึกอบรมและการจัดงาน 

 
4. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ส าหรับ

หน่วยงานใน สังกัดสพฐ. ที่ ศธ 04002/ว812.2 ลว. 29 ก.ย.57 
 
กำรฝึกอบรม 

 
การฝึกอบรม หมายถึง การอบรมการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา

ทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน หรือที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีโครงการหรือหลักสูตรและช่วงเวลาจัดที่
แน่นอน ที่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคคลหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ สรุปสาระส าคัญของการฝึกอบรม 

1. มีโครงการ / หลักสูตร 
2. ระยะเวลามีก าหนดแน่นอน  
3. วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
4. ไม่มีการแจกปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ การฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ดังนี้ 
1. การฝึกอบรมประเภท ก  
2. การฝึกอบรมประเภท ข. 
3. การฝึกอบรมบุคคลภายนอก 

ค. ค ำนิยำม 
 
 การฝึกอบรมประเภท ก " หมายความรู้การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกินก่ึง 
หนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ ซ่ึงเป็นข้าราชการระดับ 9 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
 การฝึกอบรมประเภท ข " หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกินก่ึง
หนึ่ง เป็นบุคลากรของรัฐ ซ่ึงเป็นข้าราชการระดับ8 ลงมา หรือเทียบเท่า 
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" การฝึกอบรมบุคลภายนอก " หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึง 
หนึ่ง ไม่ใช่บุคลากรของรัฐ 

บุคลากรของรัฐหมายถึง ข้าราชการทุกประเภท พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

"การดูงาน" หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ซ่ึงก าหนด
ไว้ใน โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม หรือก าหนดไว้ในแผนการจัดประชุมระหว่างประเทศ ให้มี
การดูงานก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกอบรมหรือการประชุมระหว่างประเทศ และรวมถึงโครงการ
หลักสูตรการฝึกอบรม เฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น 

 
บุคคลท่ีจะเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมตำมระเบียบน้ี  

1. ประธานในพิธีเปิดหรือพิธีปิดการอบรม แขกผู้มีเกียรติและผู้ติดตาม 
2. เจ้าหน้าที่ 
3. วิทยากร 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
5. ผู้สังเกตการณ์ 

 
โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

ส าหรั บ หน่ วยงา นในสั งกัดส านัก งานคณะกรรมการศึกษาขั้น พ้ืน ฐาน ตามห นังสือ  สพฐ .  
ที่ศธ 04002/ว.2812 ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 ทั้งนี้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไปดังนี้ 

ก. ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมภำยในประเทศ ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบ 
กระทรวงการคลังวาด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ  
พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพ่ิมเติม หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0406.4/ว.5 ลงวันที่ 14 
มกราคม 2556 และด่วนที่สุด ที่ กค. 0406.4/ว.840 ลงวันที่ 16 มกราคม 5625 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีลง
มติ เห็นชอบเม่ือวันที่5 กุมภาพันธ์ 2556 ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด  
ที่ นร 0506/ว.24 ลงวันที่6 กุมภาพันธ์ 2556 ดังต่อไปนี้ 
 
ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับผู้จัดกำรฝึกอบรม 
  

1. รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงโดยดุลพินิจหัวหน้าส่วน 
ราชการ  

1.1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม 
1.2 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรม 
1.3 ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ 
1.4 ค่าประกาศนียบัตร 
1.5 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 
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1.6 ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1.7 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 
1.8 ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
1.9 ค่าอาหารวางและเครื่องด่ืมทุกประเภทการอบรม เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่

เกินอัตราที่กระทรวงก าหนด 
สถำนท่ีจัด โรงเรียนก ำหนด มำตรกำรประหยัด สพป.ชร.1 

สถานที่ราชการ / รัฐวิสาหกิจ ไม่เกิน 30 บาท / ม้ือ / คน ไม่เกิน 30 บาท / ม้ือ / คน 
สถานที่เอกชน ไม่เกิน 50 บาท / ม้ือ / คน ไม่เกิน 50 บาท / ม้ือ / คน 

 
2. รายการค่าใช้จ่ายที่มีอัตราก าหนดให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน ฐานก าหนดและเป็น ไปตามมาตรการประหยัดของ  
สพป.เชียงราย เขตโดยค านึงถึงความจ าเป็น เหมาะสม คุ้มค่า และประหยัด 

2.1 ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารตามตามหนังสือ สพฐ . ที่ ศธ 04002/ว.2812  
ลงวันที่ 29 กันยายน 2557 เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราใบละ 200 บาท (อัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนดไม่เกินใบละ 300 บาท)  

2.2 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 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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* จัดอบรมในสถานท่ีเอกชน 
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 ม้ือ   เบิกได้ไม่เกินคนละ   350  บาท 
          - จัดอาหาร 2 ม้ือ   เบิกได้ไม่เกินคนละ   550  บาท 
          - จัดอาหาร 3 ม้ือ   เบิกได้ไม่เกินคนละ   750  บาท 

 กรณีจ าเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 เกินกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนดส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการ
การศึกษาซ่ึงอัตราที่จ าเป็นต้องจ่ายเกินจะต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดและหรือมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
 

  2.5  ค่าที่พัก เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้ 
ประเภท 

กำรฝึกอบรม 
ค่ำเช่ำห้องพักเดี่ยว ค่ำเช่ำห้องพักคู่ 

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 แต่ไม่เกินสิทธิที่กระทรวงการคลังก าหนด ยกเว้น 
การจัดหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า 1 วัน การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ ระหว่างสถานที่อยู่ที่
พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ ไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมทุกวัน ให้เบิกเป็นค่าพาหนะประจาทาง 

3. รายการค่าใช้จ่ายนี้ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดเบิก 
 3.1 ค่าใช้สถานที่หรือค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม  

3.2  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการฝึกอบรม 
 

กรณีจ าเป็นต้องจ่ายส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโรงเรียน ซ่ึงเป็นหน่วยงานผู้จัด
ฝึกอบรม มอบให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการ
โรงเรียน 
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เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย 
 

1. บันทึกข้อความ ขออนุมัติโครงการ/หลักสูตร ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และอนุมัติเฉพาะผู้ที่
ปฏิบัติหน้าที่ เก่ียวข้อง หรือประโยชน์ต่อส่วนราชการตามจ านวนที่สมควรและพิจารณาด้านการเงิน
ก่อน  

2. โครงการหรือหลักสูตรที่อนุมัติแล้ว 
 

3. หลักฐานการจ่าย ซ่ึงอาจเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงิน(กรณีใบส าคัญรับเงินต้อง
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวด้วยทุกครั้ง) ได้แก่ 

3.1  ค่าอาหารวางและเครื่องด่ืม 
3.2  ค่าอาหาร 
3.3  ค่าเช่าที่พัก  
3.4 รายงานเดินทาง (ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการกรณีมีการเบิกเบี้ยเลี้ยง  

และค่าพาหนะ) 
3.5 ค่าสมนาคุณวิทยากร (แนบใบส าคัญรับเงินของวิทยากรทุกคน พร้อมหนังสือเชิญ 

วิทยากร)  
4. หลักฐานการจัดซ้ือวัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุฯ 
5. บัญชีรายชื่อพร้อมลายเซ็นของผู้เข้ารับการอบรม และผู้ที่เก่ียวข้องทุกวันที่มีการอบรม 
 
ค่ำใช้จ่ำยของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
1. ค่าลงทะเบียน เบิกเท่าที่จ่ายจริง  
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ค านวณตามหลักเกณฑ์ในระเบียบ

ฝึกอบรมดังนี้ 
 

2.1 ให้นับเวลาต้ังแต่ออกจากที่อยู่หรือที่ท่างานจนกลับถึงที่อยู่หรือที่ท่างาน โดยให้นับ 
24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน 

 
ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชั่วโมง หากเกิน 12 ชั่วโมงให้นับเป็น 1 วัน 2.2 กรณีที่ผู้จัดอบรม

เลี้ยงอาหารให้หักค่าเบี้ยเลี้ยงม้ือละ 1 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่าย  
3. ค่าที่พัก เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงตามอัตราในข้อ 2.5  (กรณีที่ผู้จัดไม่จัดที่พักให้)  
4. ค่าพาหนะเบิกได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

 
เอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำย  
1. หนังสือแจ้ง/เชิญอบรม พร้อมก าหนดการฝึกอบรม 
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  

ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไขเพ่ิมเติม กระทรวงการคลังมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาอนุมัติ เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามภารกิจของส่วนราชการ ได้เท่าที่จ่ายจริง 
ตามความจ าเป็น เหมาะสม และ ประหยัด ยกเว้นค่าอาหารและค่าเช่าที่พัก ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด ซ่ึง ปัจจุบันอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักให้ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าวและหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่กค 0406.4/ว.5 ลงวันที่14 มกราคม 2556 
ส าหรับค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมให้เบิกจ่ายตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด  ที่กค 
0406.4/840 ลงวันที่ 16มกราคม 2556 ซ่ึงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือวันที่ กุมภาพันธ์  2556  
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่นร 0506/ว 24 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 
โดยอนุโลม 

ดังนั้นเพ่ือให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ประหยัด และเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการ จึง ก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ให้เบิกจ่ายได้ดังรายการต่อไปนี้ 

1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 
2. ค่าอาหารวางและเครื่องด่ืม (ใช้อัตราเดียวกบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) 

สถำนท่ีจัด         โรงเรียนก ำหนด มำตรกำรประหยัด สพป.ชร.1 
สถำนท่ีรำชกำร / รัฐวิสำหกิจ ไม่เกิน 30 บาท /ม้ือ/ คน ไม่เกิน 30 บาท /ม้ือ/ คน 
สถำนท่ีเอกชน ไม่เกิน 50 บาท /ม้ือ/ คน ไม่เกิน 50 บาท /ม้ือ/ คน 

3. ค่าเช่าที่พัก  (ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) 
ประเภท 

กำรฝึกอบรม 
ค่ำเช่ำห้องพักเดี่ยว ค่ำเช่ำห้องพักคู่ 

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 ก าหนดให้มีผู้เข้าร่วมงานเกิน
ก่ึงหนึ่งจัดอยู่ในประเภทใดของการจัดฝึกอบรม ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมงานเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากร
ของรัฐ ซ่ึงด ารงต าแหน่งระดับ 3-8 ก็จัดอยู่ในการฝึกอบรมประเภท ข เป็นต้น 
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กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกวาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดส าหรับ
ส่วนกลางให้อยู่  ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน ฐาน และส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโรงเรียนซ่ึงเป็นหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม มอบให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

4. ค่าอาหารส าหรับการจัดงาน (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. * จัดอบรมในสถานท่ีเอกชน 

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 ม้ือ   เบิกได้ไม่เกินคนละ   350  บาท 
          - จัดอาหาร 2 ม้ือ   เบิกได้ไม่เกินคนละ   550  บาท 
          - จัดอาหาร 3 ม้ือ   เบิกได้ไม่เกินคนละ   750  บาท 

กรณีจ าเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 เกินกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานก าหนดส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะกรรมการ
การศึกษาซ่ึงอัตราที่จ าเป็นต้องจ่ายเกินจะต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนดและหรือมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนด 

5. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ กรณีหน่วยงานผู้จัดงานไม่จัดอาหาร ที่พัก  
และพาหนะหรือจัด ให้เพียงบางส่วน ให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ 
พ.ศ.2549 และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 

6. ค่าจ้างเหมาพาหนะส าหรับรับ-ส่ง ครูและนักเรียนไปร่วมงาน หรือขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในการจัดงาน 

7. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบการใช้สถานที่จัดงาน 
8. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในการจัดงาน  
9. ค่าจ้างเหมาท าความสะอาดสถานที่จัดงาน 
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10. ค่าสาธารณูปโภค 
11. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบการใช้บริการสุขา ให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ 
12. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบการใช้บริการพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการ

เรียกเก็บ 
13. ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้การจัดงาน 
14. ค่ายาและเวชภัณฑ์ 
15. ค่าสมนาคุณวิทยากร หรือพิธีกร หรือผู้ท าหน้าที่ด าเนินรายการ 
ประเภทบุคคล         โรงเรียนก ำหนด มำตรกำรประหยัด สพป.ชร.1 

เป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกินชั่วโมงละ  600  บาท ต่อ คน 
ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกินชั่วโมงละ  1,200 บาท ต่อ คน 

กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกวาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
ส าหรับส่วนกลางให้ อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือโรงเรียนซ่ึงเป็นหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม มอบให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
16. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด หรือการแข่งขัน  

 16.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
ประเภทบุคคล มำตรกำรประหยัด สพป.ชร.1 มำตรกำรโรงเรียน 

เป็นบุคลากรของรัฐ เบิกลักษณะเหมาจ่ายไม่เกิน 
  1,500 บาท/วัน/คน 

ไม่เกินชั่วโมงละ  600  บาท ต่อ คน 
ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกินชั่วโมงละ  1,200 บาท ต่อ คน 

กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกวาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ส าหรับ
ส่วนกลางให้ อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ โรงเรียน ซ่ึงเป็นหน่วยงานผู้จัดฝึกอบรม มอบให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน จ่ายได้เฉพาะวันที่ มีการจัดงาน 

เท่านั้น 
 

16.2 ค่าโล่หรือถ้วยรางวัลท่ีมอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน อันละ ไม่เกิน  
1,500 บาท 
 

17. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
18. ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการจัดงาน 
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เอกสำรกำรเบิกจ่ำย  
 

รำยกำรค่ำใช้จ่ำย หลักฐำนท่ีใช้เบิกจ่ำย 
1.ค่าพิธีการทางศาสนา  
ค่าปัจจัยถวายพระ ใบส าคัญรับเงิน 

ค่าดอกไม้ธูปเทียน หลักฐานการจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ 
2.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสถานที่จัดงาน หลักฐานการจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ 
3.ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด หลักฐานการจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ 
4.ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย หลักฐานการจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ 
5.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการสุขาเคลื่อนที่ 
(ตามที่หน่วยงานเรียกเก็บ) 

ใบเสร็จรับเงิน 

6.ค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงิน 
7.ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการพยาบาล 
(ตามที่หน่วยงานเรียกเก็บ) 

ใบเสร็จรับเงิน 

8.ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน หลักฐานการจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ 

9.ค่ายาและเวชภัณฑ์ หลักฐานการจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ 
10.ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน หลักฐานการจัดซ้ือตามระเบียบพัสดุ 
11.ค่าอาหาร, ค่าอาหารวางและเครื่องด่ืม ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงินแนบส าเนา

บัตรประชาชน 
12.ค่าที่พัก ใบเสร็จรับเงิน พร้อม Folio 
13.ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าตอบแทนพิธีกรหรือ
ผู้ด าเนินรายการ, ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 

ใบส าคัญรับเงิน 
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ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร 
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. หนังสือ กค 0409.6 / ว 42 ลว. 26 กรกฎาคม 2550  เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกค่า 

พาหนะรับจ้างฯ  
4. ค าสั่งมอบอ านาจอนุมัติการเดินทางไปราชการ 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. หนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง 

 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่ผู้ เดินทาง

ไปปฏิบัติงาน นอกท้องที่ท่ีปฏิบัติงานตามปกติและเกิดค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง เพ่ือมิให้ผู้
เดินทางเดือดร้อน ค่าใช้จ่ายที่ ทางราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จ าเป็น ซ่ึงเกิดขึ้นในการเดินทาง 
เงินที่ทางราชการจ่ายให้นี้มิใช่ค่าตอบแทน ในการท างาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เดินทางไปปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
  ผู้มีสิทธิเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรได้แก่  

1. ข้าราชการ  
2. ลูกจ้างประจ า / ลูกจ้างชั่วคราว 
3. พนักงานราชการ  
4. บุคคลภายนอก 
5. บุคคลซ่ึงเคยรับราชการมาก่อน 
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สิทธิกำรเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 

1. ต้ังแต่วันที่ผู้มีอ านาจอนุมัติให้เดินทางไปราชการ 
2. ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนออกเดินทาง 

 
3. ถ้าออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับส านักงานได้เม่ือเสร็จสิ้นจากการ

ปฏิบัติงานเพราะ เหตุส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลากิจหรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการเฉพาะการปฏิบัติราชการตามค าสั่งของทางราชการเท่านั้น 

 
กำรเดินทำงไปรำชกำร แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 

 
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว 
2. การเดินทางไปราชการประจ า  
3. การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม 

 
 

1. กำรเดินทำงไปรำชกำรชั่วครำว  หมำยถึง 
 การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ต้ังสานักงานปกติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา  
 การไปสอบคัดเลือก/รับการคัดเลือกได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา  
 การไปช่วยราชการ/รักษาการในต าแหน่ง/รักษาราชการแทน 
 การเดินทางไปราชการประจาในต่างประเทศเฉพาะเวลาที่อยู่ในราชอาณาจักร 

 
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางมีสิทธิเบิก ได้แก่ 

 
1.1  ค่าเบี้ยเลี้ยง 
1.2  ค่าเช่าที่พัก 

 
1.3 ค่ายานพาหนะ รวมถึงค่าเช่ายานพาหนะ ค่าเชื้อเพลิงหรือพลังงานส าหรับ

ยานพาหนะ ค่าระวาง บรรทุก ค่าจ้างคนหาบหาม และอ่ืน ๆ ท านองเดียวกัน  
1.4  ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ 

 
1.1 ค่ำเบ้ียเล้ียง  

วิธีนับเวลำค่ำเบ้ียเล้ียง 
 

1. ให้เริ่มนับเวลาต้ังแต่เริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการจนถึง
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/พักผ่อนก่อนปฏิบัติราชการให้นับต้ังแต่เริ่ม 
ปฏิบัติราชการ 
 

5. กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ / พักผ่อน ให้
นับถึงสิ้นสุด เวลาปฏิบัติราชการ 

 
6. กรณีเจ็บป่วย พักรักษาพยาบาลเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 10 วัน โดยต้องมี

ใบรับรองแพทย์ที่ทาง ราชการรับรองและถ้าไม่มีแพทย์ในท้องที่ท่ีเจ็บป่วยผู้เดินทางต้องชี้แจง
ประกอบ 

  
ตัวอย่ำงค ำนวณค่ำเบ้ียเล้ียง 

   *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. ค านวณได้ ดังนี้ 
 

 1. มี.ค.  2 มี.ค. 3 มี.ค. 3 มี.ค. 

06.00 06.00  06.00 19.00   

 24 ชม. 24 ชม. 13 ชม.    
     

 = 1 วัน =  1 วัน = 1 วัน 

  รวมค านวณเบี้ยเลี้ยงได้เท่ากับ 3  วัน    
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อัตรำค่ำเบ้ียเล้ียง 

         

ประเภท    ระดับ  อัตรำ: บำท / คน 
         

อ านวยการ  ระดับต้น      
วิชาการ  ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ   

ทั่วไป  ปฏิบัติงาน ช านาญงาน อาวุโส  240 

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  ทุกประเภท     

พนักงานราชการ  ทุกประเภท     
       

บริหาร  ระดับต้น ระดับสูง    

อ านวยการ  ระดับสูง    
270 

วิชาการ 
 

เชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิ 
 

    

ทั่วไป  ทักษะพิเศษ     
 


