มาตรการด้ านการเงิน
ศูนย์ อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

เรื่อง การเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน

ศูนย์ อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
ประกาศใช้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ปรับปรุ ง ธันวาคม 2562

กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้ อง
1.พระราชกฤษฎีกาค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (แก้ ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ 9 พ.ศ.2560)
2.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2555
3.มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่า ปี 2556 (ด่วนที่สดุ ที่ กค 0406.4/ว ถ ลว 14 ม.ค.2556)
4.มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่า และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs) (ด่วนที่สดุ ที่ นร 0506/ว 24 ลว. 6 ก.พ.56)
5.การเบิกจ่ายเงินค่าใช้ จ่ายในการประชุมราชการ (ด่วนที่สด
ุ ที่ กค 0409.6/ว 102 ลว 29 มิ.ย.48)
6.การเทียบตาแหน่ง (ที่ กค 0406.6/ว 104 ลว 22 ก.ย.51)
7.หนังสือที่ กค 0406.4/49934 ลว 13 ธันวาคม 2555 เรื่ อง ขออนุมต
ั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของที่ปรึกษา

ภาคประชาชน

ส่ วนที่ 1 ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1.ขออนุมต
ั ิเดินทางไปราชการโดยผู้อานวยการ (หรื อรักษาราชการแทน) เสนอผ่านหัวหน้ ากลุม่ งาน
2.ยืมเงินไปราชการ (ถ้ ามี)
3.เดินทางไปราชการ
4.ขออนุมต
ั ิเบิกค่าใช้ จ่าย

ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ประกอบด้ วย
1.ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง
2.ค่าเช่าที่พกั
3.ค่าพาหนะ
4.ค่าใช้ จ่ายอื่นที่จาเป็ นต้ องจ่ายเนื่องจากการเดินทาง

ทังนี
้ ้ต้ องคานึงถึงความจาเป็ น เหมาะสม ประหยัด และเป็ นประโยชน์กบั ทางราชการเป็ นหลัก

ค่ าใช้ จ่าย

ประเภท/ระดับ

ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ตังแต่
้ ชานาญการพิเศษลงมา
เชี่ยวชาญ

ค่ าใช้ จ่าย

ประเภท/ระดับ

ค่าเช่าที่พกั

ตังแต่
้ ชานาญการพิเศษลงมา
เชี่ยวชาญ

อัตรา
(บาท/วัน/คน)

หลักเกณฑ์ /วิธีการ

240 1.กรณีที่มีการพักแรม ให้ นบ
ั 24 ชัว่ โมงเป็ น 1 วัน ส่วนที่เกิน 12 ชัว่ โมง ให้ นบั เป็ น 1 วัน โดยเริ่มนับตังแต่
้ เวลาที่ออก
270

อัตราเหมา
จ่ าย (บาท/
วัน/คน)

จากที่อยู่ หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานปกติ จนกลับมาถึงที่อยูห่ รื อสถานที่ปฏิบตั ิงานปกติ
2.กรณีไม่พกั แรม ให้ นบ
ั ส่วนที่เกิน 12 ชัว่ โมง เป็ น 1 วัน ,เกิน 6 ชัว่ โมงขึ ้นไป นับเป็ นครึ่งวัน โดยเริ่มนับตังแต่
้ เวลาที่
ออกจากที่อยู่ หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานปกติ จนกลับมาถึงที่อยู่หรื อสถานที่ปฏิบตั ิงานปกติ
3.กรณีลาก่อนหรื อหลังเดินทาง ให้ นบ
ั ตังแต่
้ เริ่มปฏิบตั ิราชการ และสิ ้นสุดเมื่อสิ ้นสุดเวลาปฏิบตั ิราชการ (พิจารณาจาก
กาหนดการไปราชการนันๆ)
้
4.งดเบิกค่าเบี ้ยเลี ้ยงในกรณีไปราชการภายในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
อัตราจ่ ายจริง
(บาท/วัน/คน)
พักเดี่ยว
พักคู่

800

1,500

1,200

2,200

หลักเกณฑ์ /วิธีการ

850 1.กรณีเดินทางไปตามคาสัง่ มีสิทธิเบิกค่าที่พกั ตังแต่
้ คืนก่อนเริ่มปฏิบตั ิราชการ จนถึง
1,200

คืนก่อนปฏิบตั ิราชการวันสุดท้ ายเท่านัน้ เว้ นแต่มีเหตุจาเป็ น ให้ ทาหนังสือชี ้แจงเพื่อขอ
อนุมตั ิเป็ นรายกรณี เช่น ประชุมวันที่ 18-20 ตุลาคม สามารถเบิกค่าเช่าที่พกั ได้ คืนวันที่
17-19 ตุลาคม
2.กรณีไปเข้ าร่ วมประชุมที่จงั หวัดสุราษฎร์ ธานีที่มีการลงทะเบียนได้ ถงึ 09.00 น.เป็ นต้ น
ไป ให้ เดินทางในช่วงเช้ าวันที่เริ่ มประชุม
3.กรณีเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะต้ องเลือกลักษณะค่าเช่าที่พกั เหมือนกันทังคณะ
้
4.โดยระเบียบให้ พกั คู่ เว้ นแต่กรณีไม่เหมาะสมสามารถพักเดี่ยวได้ เช่น ต่างเพศ เป็ น
โรคติดต่อร้ ายแรง เป็ นต้ น

ค่ าใช้ จ่าย
ค่าพาหนะ

การเดินทาง
พาหนะประจาทาง

พาหนะรับจ้ างจากที่พกั ไป
สนามบินนครศรี ธรรมราช

ประเภท/ระดับ
-ประเภททัว่ ไป ตังแต่
้ ปฏิบตั ิงานลงมา
-ประเภทวิชาการ ตังแต่
้ ปฏิบตั ิการลงมา
-พนักงานราชการ
-ลูกจ้ างทุกประเภท
-ประเภททัว่ ไป ตังแต่
้ ชานาญงานขึ ้นไป
-ประเภทวิชาการ ตังแต่
้ ชานาญการขึ ้นไป
-พนักงานราชการ (กลุม
่ งานบริ หารทัว่ ไป
กลุม่ งานวิชาชีพเฉพาะ เริ่มรับราชการ 10
ปี ขึ ้นไป)
ทุกระดับ

อัตรา (บาท/คน)
เท่าที่จ่ายจริง

หลักเกณฑ์ /วิธีการ
รถทัวร์ ทกุ ประเภท/รถไฟด่วน/รถไฟด่วนพิเศษ ชัน้ 2 นัง่ นอนปรับ
อากาศ (บนอ.ป.)

เท่าที่จ่ายจริง

รถทัวร์ ทกุ ประเภท/รถไฟด่วน/รถไฟด่วนพิเศษ ชัน้ 1 นัง่ นอนปรับ
อากาศ (บนอ.ป.)(แนบกากตัว๋ รถไฟประกอบการเบิก)

เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน

*จาก อ.เมืองนครศรี ธรรมราช

250*/300**/350***

**จาก อ.พระพรหม อ.พรหมคีรี อ.ลานสกา

บาท ต่อเที่ยว

***จากศูนย์อนามัยที่ 11 และอาเภออื่นๆ

โดยหากเป็ นอาเภออื่นๆนัน้ ในการเขียนใบ บก 111 นันต้
้ อง
จาแนกเป็ นค่ารถโดยสารประจาทางจนถึงอาเภอเมือง แล้ วจึง
เขียนค่าพาหนะรับจ้ างจากอ.เมือง ไปสนามบิน
พาหนะรับจ้ างจากที่พกั ไป ทุกระดับ
สถานีขนส่ง
พาหนะรับจ้ างจาก
ทุกระดับ
สนามบินดอนเมือง ไปที่พกั
พาหนะรับจ้ างจากสถานี
ทุกระดับ
ขนส่งสายใต้ ไปที่พกั

เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน
150*/200**บาท:เที่ยว
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 250
บาทต่อเที่ยว
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 300
บาทต่อเที่ยว

*จาก อ.เมืองนครศรี ธรรมราช
**จากศูนย์อนามัยที่ 11 และอาเภออื่นๆ

ค่ าใช้ จ่าย

การเดินทาง
ประเภท/ระดับ
พาหนะรับจ้ างจาก
ทุกระดับ
สนามบินสุวรรณภูมิไปที่พกั
พาหนะรับจ้ างจากที่พกั ไป ทุกระดับ
สถานที่ปฏิบตั ิราชการ
เครื่ องบิน
-ประเภททัว่ ไป ตังแต่
้ ชานาญงานขึ ้นไป
-ประเภทวิชาการ ตังแต่
้ ชานาญการขึ ้นไป
-พนักงานราชการ (กลุม
่ งานบริ หารทัว่ ไป
กลุม่ งานวิชาชีพเฉพาะ เริ่มรับราชการ 10
ปี ขึ ้นไป)
พาหนะส่วนตัว
ทุกระดับ

อัตรา (บาท/คน)
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 500
บาทต่อเที่ยว
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 100
บาทต่อเที่ยว
ชันประหยั
้
ด
เท่าที่จ่ายจริง

รถยนต์ 4 บาท/กม.
รถจักรยานยนต์ 2 บาท/
กม.

หลักเกณฑ์ /วิธีการ

ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว
ยกเว้ น มีรถประจาทางผ่าน ต้ องนัง่ รถประจาทางก่อน
เบิกได้ (ค่าพาหนะ ค่าสัมภาระ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ)
เบิกไม่ได้ (ค่าบริ การอาหาร ค่าเลือกที่นงั่ ค่าประกัน)

1.ต้ องขออนุมต
ั ิให้ ใช้ รถส่วนบุคคล
2.จานวนผู้โดยสารต่อคัน 1-4 คน

3.ระยะทางที่กรมทางหลวงหรื อหน่วยงานอื่นกาหนดหรื อ
เทียบเคียง ให้ ผ้ เู ดินทางรับรองในการเดินทาง
4.ห้ ามเบิกค่าทางด่วน

ในส่วนของการเบิกค่าตอบแทนที่ปรึกษาภาคประชาชนนัน้ สามารถเบิกจ่ายได้ เมื่อมีการมอบหมายให้ มีภารกิจ
ในการให้ คาปรึกษา ติดตามความก้ าวหน้ าการดาเนินงาน ร่วมเยี่ยมเสริ มพลังพื ้นที่ตา่ งๆในระดับเขต และประสานงานกับ
เครื อข่ายภาครัฐ ภาคการเมือง และภาคประชาชนในจังหวัดที่ตงของที
ั้
่ปรึกษาภาคประชาชน โดยเบิกจ่ายดังนี ้
1.ค่าตอบแทนการปฏิบต
ั ิงาน ในอัตราไม่เกิน 1,000 บาท ต่อคน ต่อวัน
2.ค่าที่พกั ในอัตรา 800/1,200 บาท ต่อคน ต่อคืน โดยใช้ การเทียบตาแหน่ง

ส่ วนที่ 2 ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
การฝึ กอบรม หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการหรื อเชิงปฏิบตั ิการ การสัมมนาทางวิชาการหรื อ
เชิงปฏิบตั ิการ การบรรยายพิเศษ การฝึ กศึกษา การดูงาน การฝึ กงาน หรื อที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ โดยมีโครงการหรื อหลักสูตร และช่วงเวลาจัดที่แน่นอน มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคล หรื อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน แต่ไม่มีการรับปริญญา หรื อประกาศนียบัตร ไม่ใช่หลักสูตรการเรี ยนการสอน ไม่ใช่การศึกษาต่อ ไม่ใช่
การประชุมหารื อ การประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทางาน
ประเภทการฝึ กอบรม มี 3 ประเภท ได้ แก่
1.การฝึ กอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึ กอบรมที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกินกึง่ หนึง่ เป็ นบุคลากรของรัฐ ซึง่ เป็ น

ข้ าราชการตาแหน่ง
1.ประเภททัว่ ไป ระดับทักษะพิเศษ
2.ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
3.ประเภทอานวยการระดับสูง
4.ประเภทบริ หารระดับต้ นและระดับสูง หรื อเทียบเท่า
2.การฝึ กอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึ กอบรมที่ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมเกินกึง่ หนึง่ เป็ นบุคลากรของรัฐ ซึง่ เป็ น

ข้ าราชการตาแหน่ง
1.ประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบต
ั ิงาน ชานาญงาน อาวุโส
2.ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบต
ั ิการ ชานาญการ และชานาญการพิเศษ
3.ประเภทอานวยการระดับต้ นหรื อเทียบเท่า
2.การฝึ กอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึ กอบรมที่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมเกินกึง่ หนึง่ มิใช่บค
ุ ลากรภาครัฐ

โดยในส่วนของศูนย์อนามัยที่ 11 ที่จดั การอบรมนัน้ มี 2 ประเภท ได้ แก่ ประเภท ข และประเภทบุคคลภายนอก

ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม ประกอบด้ วย
ลักษณะที่ 1 ให้ เบิกจ่ ายได้ เท่ าที่จ่ายจริง ตามความจาเป็ น เหมาะสม ประหยัด ได้ แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการใช้ และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม
ค่าใช้ จ่ายในพิธีเปิ ดปิ ดการอบรม
ค่าวัสดุ เครื่ องเขียนและอุปกรณ์
ค่าพิมพ์และเขียนประกาศนียบัตร
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งพิมพ์
ค่าหนังสือสาหรับผู้เข้ ารับการอบรม
ค่าใช้ จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆในการฝึ กอบรม
ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม

ลักษณะที่ 2 ให้ เบิกจ่ ายตามหลักเกณฑ์ และอัตราตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบฝึ กอบรม
ค่ากระเป๋ าหรื อสิ่งใช้ บรรจุเอกสารสาหรับผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม ไม่เกินใบละ 300 บาท
11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน เท่าที่จ่ายจริ ง ไม่เกินแห่งละ 1,500 บาท
12. ค่าสมนาคุณวิทยากร
13. ค่าอาหาร
14. ค่าเช่าที่พกั
10.

15.

ค่ายานพาหนะ

เพื่อการประหยัด เหมาะสม ศูนย์อนามัยที่ 11 กาหนดอัตราค่าใช้ จ่ายต่างๆ โดยที่ไม่เกินจากที่ระเบียบกาหนดไว้ ดังนี ้

ค่ าอาหารว่ างและเครื่ องดื่ม
ประเภทการฝึ กอบรม
ประเภท ข
บุคคลภายนอก

ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม (บาท/มื ้อ/คน)
สถานที่ราชการ
สถานที่เอกชน
25

50

25

50

ค่ าสมนาคุณวิทยากร*
ประเภท

บรรยาย
อภิปราย/
สัมมนาเป็ น
คณะ
แบ่งกลุม่
-ฝึ กปฏิบต
ัิ
-อภิปราย
-ทากิจกรรม

จานวน

อัตราจ่ าย (บาท/ชั่วโมง)
วิทยากร
วิทยากร
บุคลากร
ภาคเอกชน
ภาครั ฐ

ไม่เกิน 1 คน
ไม่เกิน 5 คน
รวมผู้ดาเนิน
รายการ
ไม่เกินกลุม่ ละ
2 คน

600

หลักเกณฑ์

1,200 1.หากมีวิทยากรเกินกว่ากาหนด

ให้ เฉลี่ยจ่ายไม่เกินจานวนที่จ่ายได้
2.นับเวลาตามตารางการฝึ กอบรม
ไม่ต้องหักเวลาพักรับประทาน
600
1,200 อาหารว่าง
3.แต่ละชัว่ โมงต้ องกาหนดเวลาไม่
น้ อยกว่า 50 นาที
4.ถ้ าไม่ถงึ 50 นาที แต่เกิน 25
นาที ให้ เบิกได้ กึ่งหนึง่
*ใช้ เหมือนกันทัง้ การอบรมประเภท ข และการฝึ กอบรมบุคคลภายนอก
600

1,200

ค่ าอาหาร
ประเภท
ประเภท ข

สถานที่

อาหารกลางวัน
(บาท/คน)

อาหารเย็น
(บาท/คน)

150*
150*
สถานที่ราชการ
250*/300**
300*
สถานที่เอกชน
120
120
บุคคลภายนอก
สถานที่ราชการ
200
200
สถานที่เอกชน
*หากผู้เข้ าร่ วมประชุม มีข้าราชการประเภท ก ได้ แก่ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ
ทรงคุณวุฒ,ิ ประเภทอานวยการ ระดับสูง และประเภทบริหารระดับต้ นและระดับสูง หรื อเทียบเท่ า
มากกว่ า 10 คน สามารถปรั บค่ าอาหารได้ ตามเหมาะสม ทัง้ นีต้ ้ องไม่ เกินที่ระเบียบกาหนดคือ สถานที่
ราชการ ไม่ เกินมือ้ ละ 200 บาท และสถานที่เอกชน ไม่ เกินมือ้ ละ 350 บาท ทัง้ นีต้ ้ องเสนอ
ผู้อานวยการเพื่ออนุมัตเิ ป็ นรายโครงการ
**กรณีจัดเฉพาะอาหารกลางวันมือ้ เดียว

ค่ าเช่ าที่พัก
ประเภท
ประเภท ข
บุคคลภายนอก*

ค่ าเช่ าที่พักเดี่ยว
(บาท/คน/วัน)
ไม่เกิน 1,450 บาท
ไม่เกิน 1,200 บาท

ค่ าเช่ าที่พักคู่
หลักเกณฑ์
(บาท/คน/วัน)
ไม่เกิน 900 บาท 1.ผู้เข้ าอบรม ระดับ 9 ขึ ้นไป จัดให้ พกั ห้ อง
ไม่เกิน 750บาท เดี่ยวก็ได้ หรื อให้ พกั 2 คนต่อห้ องก็ได้
2.ระดับ 8 ลงมา ให้ พกั ห้ องพักคู่ เว้ นแต่
เป็ นกรณีที่ไม่เหมาะสม หรื อมีเหตุจาเป็ นที่
ไม่อาจพักร่วมกับผู้อื่นได้
3.ประธานในพิธีเปิ ด-ปิ ด แขกผู้มีเกียรติ
ผู้ติดตาม วิทยากร พักเดี่ยวหรื อพักคูก่ ็ได้
แต่ต้องขออนุมตั ิบคุ คลดังกล่าวไว้ ใน
โครงการ พร้ อมระบุจานวนคนที่ต้องการพัก
เดี่ยว
ค่ ายานพาหนะ

1.

2.

3.

4.

กรณีใช้ ยานพาหนะของส่วนราชการผู้จดั ยืมจากส่วนราชการอื่น/หน่วยงานอื่น เบิกค่ านา้ มันได้ เท่ าที่
จ่ ายจริง
กรณีจ้างเหมาพาหนะพร้ อมคนขับสาหรับผู้เข้ ารับการอบรม ควรให้ ผ้ รู ับจ้ างเสนอราคาพร้ อมทังค่
้ า
น ้ามันเชื ้อเพลิงและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ผู้จดั อบรมต้ องดาเนินการตาม พรบ.การจัดซื ้อจัดจ้ างฯ
กรณีวิทยากรอยู่ในพื ้นที่เดียวกับสถานที่จดั อบรม และผู้จดั อบรมจ่ายค่าพาหนะไป กลับ ให้ วิทยากร
แทนการจัดรถรับส่งวิทยากร ให้ ผ้ จู ดั อบรมใช้ ใบสาคัญรับเงินสาหรับวิทยากรเป็ นหลักฐานการจ่าย
(กรณีวิทยากรมีพาหนะเฉพาะรถรับจ้ างอย่างเดียว) แต่หากมีการเบิกค่าพาหนะประเภทอื่นด้ วย ให้ ใช้
แบบรายงานการเดินทางไปราชการตามปกติ (รง 8708)
กรณีไปร่วมประชุม อบรมที่เป็ นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ของตนเองนัน้ ไม่ อนุญาตให้ ใช้ รถยนต์
ส่ วนตัว แต่ ให้ เบิกในลักษณะพาหนะประจาทางเท่ านัน้ เว้ นแต่มีความจาเป็ น เช่น เป็ นจังหวัดที่ไม่
มีพาหนะประจาทาง หรื อต้ องมีการนาอุปกรณ์ตา่ งๆไปร่วมการประชุมนันๆด้
้ วย เป็ นต้ น

กรณีถ้าผู้จดั ไม่จดั อาหาร/ที่พกั /ยานพาหนะทังหมด
้
หรื อจัดให้ บางส่วน ให้ เบิกค่าใช้ จ่ายให้ แก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมดังนี ้
1.

กรณีเป็ นบุคลากรภาครัฐ ให้ เบิกจ่ายจากต้ นสังกัดตามหลักเกณฑ์ พรก.ค่าใช้ จ่ายเดินทางไปราชการ ตามที่
กาหนดในส่วนที่ 1 ของเอกสารชุดนี ้ ยกเว้ นอัตราค่าเบี ้ยเลี ้ยง ให้ หกั เบี ้ยเลี ้ยงมื ้อละ 1 ใน 3 และค่าเช่าที่พกั ให้
เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์นี ้
ระดับ
ประเภท ก
ประเภท ข

2.

ค่ าเช่ าที่พักเดี่ยว
(บาท/คน/วัน)
ไม่เกิน 2,400 บาท
ไม่เกิน 1,450 บาท

ค่ าเช่ าที่พักคู่
(บาท/คน/วัน)
ไม่เกิน 1,300 บาท
ไม่เกิน 900 บาท

กรณีเป็ นบุคคลภายนอก ให้ เบิกตามหลักเกณฑ์ดงั นี ้
 ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ไม่จด
ั อาหารทัง้ 3 มื ้อ จ่ายได้ ไม่เกินคนละ 240 บาท ต่อวัน
จัดอาหาร 1 มื ้อ จ่ายได้ ไม่เกินคนละ 160 บาท ต่อวัน
จัดอาหาร 2 มื ้อ จ่ายได้ ไม่เกินคนละ 80 บาท ต่อวัน
 ค่าเช่าที่พกั จ่ายลักษณะเหมาจ่าย ไม่เกินคนละ 500 บาทต่อวัน
 ค่าพาหนะ เบิกจ่ายได้ ตามสิทธิของข้ าราชการประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบต
ั ิงาน
โดยให้ ใช้ แบบใบสาคัญรับเงินการฝึ กอบรมบุคคลภายนอก เป็ นหลักฐานการจ่ายเงิน และกรณีที่เบิกค่าพาหนะ
ต้ องแนบ บก 111 ประกอบการเบิกจ่ายด้ วย

ส่ วนที่ 3 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดประชุมราชการ
การประชุมราชการ หมายถึง การประชุมในเนื ้องานที่เกี่ยวข้ องกับภารกิจของส่วนราชการ เพื่อนาผลจากการ
ประชุมไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของส่วนราชการ เป็ นการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายในการทางาน ชี ้แจงแนวทาง
การนายุทธศาสตร์ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ชี ้แจงหลักเกณฑ์ตา่ งๆ หรื อซักซ้ อมความเข้ าใจในระเบียบวิธีปฏิบตั ิต่างๆ หรื อเป็ นการ
ประชุมติดตามความก้ าวหน้ าของการดาเนินงาน รับทราบและรับฟั งปั ญหา อุปสรรค เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ปัญหา เช่น
การประชุมหัวหน้ าส่วนราชการ หรื อการประชุมประจาเดือนของหน่วยงาน เป็ นต้ น การประชุมราชการไม่จาเป็ นต้ องเขียน
โครงการ
หลักเกณฑ์
1.
2.

3.

ต้ องจัดในสถานที่ราชการเท่านัน้
กลุม่ หรื อฝ่ ายที่รับผิดชอบจัดประชุม ทาหนังสือขออนุมตั ิต่อผู้อานวยการ ระบุวตั ถุประสงค์ หัวข้ อที่ ประชุม วัน
เวลา สถานที่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิแล้ วให้ ทาหนังสือเชิญประชุมพร้ อมแนบวาระการประชุม และจัดทาสรุปรายงาน
การประชุมหลังเสร็จสิ ้นการประชุม
ค่าอาหารมื ้อละ 120 บาท ค่าอาหารว่าง มื ้อละ 35 บาท

ส่ วนที่ 4 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ต่างๆ
1.
2.

ค่าอาหาร 70 บาท ค่าอาหารว่าง 30 บาท รวม 100 บาท ต่อครึ่งวันที่มีกิจกรรมรณรงค์
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ ้นในงาน ให้ เบิกจ่ายตามความเป็ นจริงโดยเน้ นการประหยัด แต่ต้องอยูภ่ ายใต้ คา่ ใช้ จ่าย
ดังนี ้
-ค่าจ้ างจัดนิทรรศการ
-ค่าเช่าเต็นท์ โต๊ ะ เก้ าอี ้ เครื่ องเสียง โทรทัศน์ และอื่นๆตามความจาเป็ น
-ค่าวัสดุอป
ุ กรณ์ที่จาเป็ น เช่น กระดาษ ดินสอ เทปกาว ป้ายstaff เป็ นต้ น
-ค่าจ้ างทาไวนิลประชาสัมพันธ์
โดยนอกเหนือจากรายการเหล่านี ้ ให้ ปรึกษาเจ้ าหน้ าที่การเงินก่อนดาเนินโครงการ

