
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    แนวปฏิบัติงาน 
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ 

   การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

   และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน  
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

เอกสารท่ี   19 /2558 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
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      คณะท างาน 
1. นายศักดา       แสงทอง                ประธานที่ปรึกษา 

2. นายบรรพต     เหมือนทอง  ที่ปรึกษา 

3. นายประเทือง   เจตกสิกรณ์           ประธานคณะผู้จัดท า  

4. นางจินตนา     เนียมมา           รองประธานคณะผู้จัดท า  

5. นางเยาวพา    ภู่วิภาดาวรรธน์      คณะผู้จัดท า  

6. นายมงคล      รัตนคงสวัสดิ์         คณะผู้จัดท า  

7. นายปพน       อินทโฉม              คณะผู้จัดท า  

8. นางสลิตา      ภู่วิภาดาวรรธน์      คณะผู้จัดท า  

9. นางสุจิตรา     ส.สุวรรณ์               คณะผู้จัดท า  

10. นางนิธิกานต์   กล่ าเจริญ                คณะผู้จัดท า 

11. นางสิริภัค      บุญอาจ              คณะผู้จัดท า  

12. นางสาวอุทุมพร  อุ่นติ้ว              คณะผู้จัดท า  

13. นางประทวน   บุญมั่น              เลขานุการและผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 
ค าน า 

             ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็ง  และส่งเสริมการมีส่วนร่วม   
ของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ  
อย่างมีประสิทธิภาพในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา       
โดยมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  ด้านแผนงบประมาณ  การเงิน การ
คลัง  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการระบบงบประมาณท่ีถูกต้องตามกฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้      เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจและสร้างความม่ันใจในการก ากับ  ติดตามการปฏิบัติงาน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  1  
ต้องการสร้างความเข้มแข็งในด้านการเงินการคลังให้กับหน่วยงาน          ให้
มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการเงิน เพื่อให้สถานศึกษา 
และบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  1  
เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเงิน  ในแนวทางเดียวกัน  ถูกต้อง  ตามกฎ  
ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องในอันที่จะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น 
 
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรพัย์  
      
 
 
 



สารบัญ 
          หนา้  
 - บทน า         1 
 - ก  ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมภายในประเทศ    2 - 5 
 - ข  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน      6 - 9 
 - หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน      
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม       10 
  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ      11  
   *  ค่าพาหนะ      11 - 12   
  *  ค่าเบี้ยเลี้ยง       13 - 14  
   *  อัตราค่าเช่าที่พัก      15 – 16 
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม      17 
-  คณะผู้จัดท า        18  
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ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
มีดังนี้ 
 1.  หนังสือเชิญประชุม 
 2.  บัญชีลายมือชื่อผู้เข้าประชุม  
 3.  ใบส าคัญรับเงิน  พร้อมแบบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 4.  รายงานการประชุม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
อัตราค่าเช่าที่พัก  (ต่อ) 

ข้าราชการ เหมาจ่าย 
จ่ายจริง 

พักคนเดียว พักคู ่
ประเภท  ผู้บริหารระดับสูง 
ประเภทวิชาการ  ทรงคุณวุฒิ/ 
ระดับ  10  ขึ้นไป 
ข้าราชการตุลาการ  เงินเดือนชั้น  3  
ขั้นสูงขึ้นไป 
ข้าราชการอัยการ  เงินเดือนชั้น  5 
ข้าราชการทหาร  ยศพลตรี   
พลเรือเอก  พลอากาศเอก 
ข้าราชการต ารวจ  ยศพลต ารวจตร ี
ขึ้นไป  ระดับ  10  ขั้นไป 

ไม่เกิน 1,200 2,500 1,400 

 
กรณี  เดินทางเป็นคณะใบเสร็จรับเงินค่าโรงแรมที่พัก  ใบแจ้งรายการค่าที่พัก  
(Folio)  ระบุชื่อผู้เข้าพักทุกคน 
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  ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต  1  
เพ่ือให้เป็นไปตามความโปร่งใส  เป็นธรรม  ประหยัด  คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการสูงสุด 
  ดังนั้น  เพื่อให้การบริหารด้านการเงินการคลังเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด  จึงได้รวบรวมหลักเกณฑ์และมาตรฐานการประหยัด
ตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
  โดยมีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายดังนี้  
  1. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม  
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2.  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การจัดงาน  ส าหรับ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน การประชุมราชการ  
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ฉะนั้น  เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงจ าเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  โดยค านึงถึง
ความจ าเป็น  เหมาะสม  คุ้มค่า  และประหยัดตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
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หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม  การจัดสัมมนา  การจัดงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  และหน่วยงานในสังกัด มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ  ประหยัด  คุ้มค่า  
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการภายใต้วงเงินท่ีรับผิดชอบ  จึงยกเลิกหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  ศธ  04002/ว 3207  ลงวันท่ี  25  พฤศจิกายน  
พ.ศ.  2556  และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558  
เป็นต้นไป 
  ก.  ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมภายในประเภท 
  เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม  การจัดสัมมนา  การจัดงานตามภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ-
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และต่อทางราชการภายใต้วงเงินท่ีรับผิดชอบ  จึงยกเลิก
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  ศธ  04002/ ว 3207  ลงวันท่ี  
25  พฤศจิกายน  2556  และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้  ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2558  เป็นต้นไป 
  ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  การจัดงาน  และการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2549  และที่
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือท่ีสุดที่ กค 0406.4/ 840  ลงวันท่ี  15  มกราคม  2556  ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี  5  กุมภาพันธ์  2556  ตามหนังสือ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนท่ีสุด  ท่ี  นร  0506/ว 24  ลงวันท่ี  6  กุมภาพันธ์  
2556  จึงก าหนดการเบิกจ่ายดังต่อไปนี ้
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อัตราค่าเช่าที่พัก 

ข้าราชการ 
เหมา
จ่าย 

จ่ายจริง 
พักคน
เดียว 

พักคู่ 

ประเภท  อาวุโสลงมา 
ประเภทวิชาการ  ช านาญการพิเศษลงมา 
ประเภทอ านวยการ  ต้น/ระดับ  8  ลงมา/ 
ต าแหน่งท่ีเทียบเท่า 
ข้าราชการตุลาการ  เงินเดือนช้ัน  2  ขั้น 
ผู้ช่วยผู้พิพากษา/ดะโต๊ะยุติธรรม 
ข้าราชการอัยการ  เงินเดือนช้ัน  3  ลงมา 
ข้าราชการทหาร  ยศพันเอก  นาวาเอก   
นาวาอากาศเอกลงมา 
ข้าราชการต ารวจ  ยศพันต ารวจเอกลงมา 

ไม่เกิน 
800 

1,500 850 

ประเภท  ทักษะพิเศษ 
ประเภทวิชาการ  เช่ียวชาญขึ้นไป 
ประเภทอ านวยการ  ระดับสูง 
ประเภทผู้บริหาร  ต้น/ระดับ  9  ขึ้นไป/ 
ต าแหน่งท่ีเทียบเท่า 
ข้าราชการตุลาการ  เงินเดือนช้ัน  3  ขั้นต่ าขึ้นไป 
ข้าราชการอัยการ  เงินเดือนช้ัน  4  ขึ้นไป 
ข้าราชการทหาร  ยศพันนาวาเอก   
นาวาอากาศเอก  อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ  
นาวาเอกพิเศษ  นาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป 
ข้าราชการต ารวจ  ยศพันต ารวจเอก 
อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษขึ้นไป 

ไม่เกิน 
1,200 

2,200 1,200 
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วิธีค านวณเบี้ยเลี้ยง 
ค าอธิบาย 
   ตั้งแต่ออกจากที่อยู่หรือที่ท างานปกติจนกลับถึงที่อยู่หรือ  
ที่ท างานปกต ิ
 1.  กรณีพักแรม  นับ  24  ชม.  เป็น  1  วัน  เศษที่เกิน  12  ชม.  
นับเป็น  1  วัน 
 2.  กรณีไม่มีการพักแรม  ไม่ถึง  24  ชม.  นับเป็น  1  วัน เกิน  6  ชม.  
นับเป็นคร่ึงวัน 
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1.  รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง   
แต่ไม่เกินอัตราท่ีกระทรวงการคลังก าหนด  โดยค านึงถึงความจ าเป็น  

เหมาะสม  คุ้มค่าและประหยัด 
  1.1  ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด – ปิด  การฝึกอบรม 
  1.2  ค่าวัสดุ  เครื่องเขียน  และอุปกรณ์  
  1.3  ค่าประกาศนียบัตร  
  1.4  ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์  
  1.5  ค่าหนังสือส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
  1.6  ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร  
  1.7  ค่าของสมนาคุณในการดูงาน  ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
แห่งละไม่เกิน  1,500.-  บาท 
  1.8  ค่าสมานาคุณวิทยากร  

ประเภทการฝึกอบรม เป็นบุคลาการของรัฐ ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ 
ประเภท  ก ไม่เกินชั่วโมงละ   

800  บาท  ต่อคน 
ไม่เกินชั่วโมงละ 
1,600  บาท  ต่อคน 

ประเภท  ข  และ 
ประเภทบุคคลภายนอก 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
600  บาท  ต่อคน 

ไม่เกินชั่วโมงละ 
1,600  บาท  ต่อคน 

 
  กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าที่ก าหนด  ส าหรับส่วนกลางให้อยู่
ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส าหรับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือโรงเรียน  ซึ่งเป็น
หน่วยงานผู้จัดการฝึกอบรม  มอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
  1.9  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มทุกประเภทการอบรม  
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

วิธีค านวณ 
ไปราชการตั้งแต่วันที่  2 – 5 ก.พ.  58  ออกเดินทางตั้งแต่วันที่  1  ก.พ.  58 
    4  วัน  12  ชม.  30  นาที  =  5  วัน 
      
    1 2 3 4 5 
 

  วันออกเดินทาง    เดินทางกลับ 
จากที่พัก   09.00 น.          ถึงที่พัก  21.30 น. 

 5  วัน  x  อัตราเบี้ยเลี้ยง  ตามสิทธิ  ซี  1 – 8  วันละ  240  =  1,200  บาท
    

ตาม พรฎ.ค่าใช้จ่ายการดิน
ทางไปราชการ ปี 2553 



4 
จัดในสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดในสถานที่เอกชน 

ไม่เกิน  35  บาท/มื้อ/คน ไม่เกิน  50  บาท/มื้อ/คน 
  1 .10  ค่ายานพาหนะ  เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินสิทธิที่
กระทรวงการคลังก าหนด  ยกเว้น  การจัดหลักสูตรฝึกอบรมมากกว่า  1  วัน  การ
เบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไป – กลับ  ระหว่างสถานที่อยู่  ที่พัก  หรือสถานที่
ปฏิบัติราชการ  ไปยังสถานที่จัดฝึกอบรมทุกวัน  ให้เบิกเป็นค่าพาหนะประจ าทาง 
  2.  รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง   
แต่ไม่เกินอัตราที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด   
โดยค านึงถึงความจ าเป็น  เหมาะสม  คุ้มค่า  และประหยัด 
  2.1  ค่ากระเป๋าหรือสิ่งของที่ใช้บรรจุเอกสาร  เบิกจ่ายได้  
เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราใบละ  200  บาท 
  2.2  ค่าเช่าที่พัก  เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี้  

ประเภทการฝึกอบรม 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

บาท/วัน/คน 
ค่าเช่าห้องพักคู่ 
บาท/วัน/คน 

ประเภท  ก ไม่เกิน  2,400  บาท   ไม่เกิน  1,300  บาท 
ประเภท  ข   ไม่เกิน  1,200  บาท ไม่เกิน  600  บาท 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน  1,200  บาท ไม่เกิน  600  บาท 
  2.3  ค่าอาหารส าหรับการฝึกอบรม  เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกินอัตราต่อไปนี ้
  *  จัดฝึกอบรมในสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

ประเภทการฝึกอบรม 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

บาท/วัน/คน 
ค่าเช่าห้องพักคู่ 
บาท/วัน/คน 

ประเภท  ก ไม่เกิน  850  บาท   ไม่เกิน  600  บาท 
ประเภท  ข   ไม่เกิน  600  บาท ไม่เกิน  400  บาท 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน  500  บาท ไม่เกิน  300  บาท 
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ประเภท/ระดับของข้าราชการ อัตรา 

(บาท/คน/วัน) 
ประเภททั่วไป  ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน/อาวุโส 
ประเภทวิชาการ  ปฏิบัติการ/ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ 
ประเภทอ านวยการ  ต้น/ระดับ  8  ลงมา/ต าแหน่งที่เทียบเท่า 
ข้าราชการตุลาการ  เงินเดือนชั้น  2  ลงมา/ผู้ช่วยผู้พิพากษา/ 
ดาโต๊ะยุติธรรม 
ข้าราชการอัยการ  เงินเดือนขั้น  3  ลงมา 
ข้าราชการทหาร/ต ารวจ  พันเอก  นาวาอากาศเอกลงมา/ 
พันต ารวจเอกลงมา 

240 

ประเภททั่วไป  ทักษาพิเศษ 
ประเภทวิชาการ  เชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒ ิ
ประเภทอ านวยการ  ระดับสูง 
ประเภทผู้บริหาร  ต้น/สูง/ระดับ  9  ขั้นไป/ต าแหน่งที่
เทียบเท่า 
ข้าราชการตุลาการ  เงินเดือนขั้น  3  ขั้นต่ า  ขึ้นไป 
ข้าราชการอัยการ  เงินเดือนชั้น  4  ขึ้นไป 
ข้าราชการทหาร/ต ารวจ  พันเอก  นาวาเอก  นาวอากาศเอก
พิเศษขึ้นไป 

270 

พันต ารวจเอก  อัตราเงินเดือนพันต ารวจเอกพิเศษขึ้นไป 270 
ลูกจ้างที่เทียบเท่าระดับ  1 – 3 บุคคลภายนอกให้เบิก
เทียบเท่าข้าราชการระดับ  1 – 8  

240 
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  1.3  การเดินทางไปราชการโดยพาหนะรับจ้างข้ามเขตระหว่าง
สถานที่อยู่ที่พัก  หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจ าทางหรือ
สถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้เดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ  ให้ค่าใช้จ่ายตามที่
จ่ายจริง  แต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด  ดังนี ้
  (หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด  ที่  กค  0409.6/ว 42  
ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2550  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขต
จังหวัด  เงินชดเชย  และค่าจ่ายอื่นที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไป
ราชการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.4  การใช้ยานพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ   
ให้เบิกเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย  โดยค านวณระยะทางเพื่อเบิกเงิน
ชดเชย  ดังนี ้
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 *  จัดฝึกอบรมในสถานที่เอกชน  

ประเภทการฝึกอบรม เป็นบุคลาการของรัฐ ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ 
ประเภท  ก ไม่เกิน  850  บาท   ไม่เกิน  600  บาท 
ประเภท  ข   ไม่เกิน  600  บาท ไม่เกิน  400  บาท 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน  500  บาท ไม่เกิน  300  บาท 
  กรณีจ าเป็นต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อ  2  เกินกว่าที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  ส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส าหรับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือโรงเรียน  ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดการ
ฝึกอบรม  มอบให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
หรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือผู้อ านวยการโรงเรียน   ซึ่งอัตราที่
จ าเป็นต้องจ่ายเกินจะต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังและหรือมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนด 
  3.  รายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้  ควรหลีกเลี่ยง  หรืองดเบิก  
  3.1  ค่าใช้สถานที่  หรือค่าเช่าสถานที่จัดฝึกอบรม  
  3.2  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม  
  กรณีจ าเป็นต้องจ่าย  ส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส าหรับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา  หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือโรงเรียน  ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดการ
ฝึกอบรมมอบให้อยู่ในดุลยพินิจ  ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพ 

หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดผ่านเขตกรุงเทพ 

ให้เบิกเท่าที่จ่าย
จริงไม่เกินเที่ยวละ  
600  บาท 

การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น 

นอกเหนือจากข้างต้น 

ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงไม่
เกินเที่ยวละ  500  บาท 

รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ  4  บาท 

รถยนต์จักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ  2  บาท 



6 
  ข.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2549  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
กระทรวงการคลัง  มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการ  พิจารณาอนุมัติการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามภารกิจของส่วนราชการ  ได้เท่าที่จ่ายจริง  
ตามความจ าเป็นเหมาะสม  และประหยัด  ยกเว้น  ค่าอาหารและค่าเช่าที่พักให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด  โดยปัจจุบัน
อัตราค่าอาหาร  และค่าเช่าที่พักกระทรวงการคลังให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าว  และหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนทีสุด  ที่  กค  0406.4/ว 5  ลงวันที่  
14  มกราคม  2556  ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  2556  
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด  ที่  นร  0506/ว 24  ลง
วันที่  6  กุมภาพันธ์  2556  โดยอนุโลม 
  ดังนั้น  เพื่อให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่าง
เหมาะสม  คุ้มค่า  ประหยัด  และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  จึงก าหนด
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามภารกิจของหน่วยงาน  ให้เบิกจ่ายได้ดังรายการ
ดังต่อไปนี ้
  1.  ค่าใช้จ่ายพิธีการศาสนา  เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  
  2.  ค่าอาหารว่าและเครื่องดื่ม  (ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม) 
จัดในสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จันในสถานที่เอกชน 
ไม่เกิน  35  บาท/มื้อ/คน ไม่เกิน  50  บาท/มื้อ/คน 
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน  มีดังนี ้
1.  สัญญายืมเงิน  (แบบ  8500)  จ านวน  2  ชุด  
2.  ประมาณการค่าใช้จ่าย  จ านวน  1  ชุด  
3.  หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ/สมุดขออนุญาตไปราชการ 
     (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
4.  ส าเนาหนังสือเชิญหรือเอกสารอ่ืนที่แจ้งรายละเอียด 
     ในการไปราชการคร้ังนั้น 
5.  บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ 
     (กรณีขอเบิกค่าชดเชยน้ ามัน) 
6.  แบบรายงานการเดินทางไปราชการ  (แบบ  8708) 

ค่าพาหนะ 
1.  ค่าพาหนะประจ าทางในการเดินทางไปราชการ 
1.1  การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 
 

 
 
 
 
 1.2  การเดินทางโดยรถไฟ  ให้เบิกค่าพาหนะเดินทางได้เท่าที่จ่ายจริง
ส าหรับการเดินทางโดยรถด่วนหรือรถด่วนพิเศษ  ดังนี ้
 
 
 
 
 

การเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 
เบิกค่าพาหนะเดินทาง
ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน
อัตราที่กรมการขนส่ง
ทางบกกลางก าหนด 

รถไฟชั้นที่  1  นั่งนอนปรับอากาศ  
(บนอ.ป) 

ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ  
6  ขึ้นไป  หรือ
ต าแหน่งเทียบเท่า 
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หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน  มีดังนี ้
  1.  โครงการฝึกอบรมที่ได้รับการอนุมัติ จ านวน  2  ชุด  
  2.  ส าเนาสัญญายืมเงิน   จ านวน  2  ชุด  
  3.  ตารางฝึกอบรม   จ านวน  2  ชุด  
  4.  หนังสือเชิญวิทยากร   จ านวน  2  ชุด  
  5.  บันทึกขออนุมัติเดินทาง  

     (ใช้ในกรณีการเดินทางไปฝึกอบรมนอกสถานที่) 
  6.  แบบรายงานการเดินทางไปราชการ  (แบบ  8708)  
  7.  เอกสารอ่ืนที่เก่ียวข้อง  (ถ้ามี) 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ควรมีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทค่าใช้จ่าย หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 

1.  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 

1.  ใบเสร็จรับเงิน   และหรือใบส าคัญรับเงิน 
    พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับจ้าง 
2.  ลายมือชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวัน 

2.  ค่าสมนาคุณ
วิทยากร 

1.  ใบส าคัญรับเงิน  พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัว 
     ประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
2.  ส าเนาหนังสือเชิญ  หรือหนังสือตอบรับ 
     การเป็นวิทยากร 

3.  ค่าเช่าที่พัก 1.  ใบเสร็จรับเงิน  ต้องมีสาระส าคัญอย่างน้อยดังนี ้
    -  ชื่อ  สถานที่อยู่  หรือที่ท าการของผู้รับเงิน 
    -  วัน  เดือน  ปีที่รับเงิน 
    -  รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร 
    -  จ านวนเงินเป็นตัวเลข  และตัวอักษร 
    -  ลายมือชื่อผู้รับเงิน 
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  3.  ค่าเช่าที่พัก  (ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม) 

ประเภทการฝึกอบรม 
ค่าเช่าห้องพักคนเดียว 

บาท/วัน/คน 
ค่าเช่าห้องพักคู่ 
บาท/วัน/คน 

ประเภท  ก ไม่เกิน  2,400  บาท   ไม่เกิน  1,300  บาท 
ประเภท  ข   ไม่เกิน  1,200  บาท ไม่เกิน  600  บาท 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน  1,200  บาท ไม่เกิน  600  บาท 
  การเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในอัตราใดให้พิจารณาว่าการจัดงานคร้ัง
นั้นๆ ก าหนดให้มีผู้เข้าร่วมงานเกินกึ่งหนึ่งจัดอยู่ในประเภทใดของการฝึกอบรม  
ตัวอย่างเช่น  ผู้เข้าร่วมงานเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ  ซึ่งด ารงต าแหน่งระดับ  
3 – 8  ก็จัดอยู่ในการฝึกอบรมประเภท  ข  เป็นต้น 
  กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  ส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลพินิจของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือโรงเรียน  ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดงาน  มอบให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษาพิเศษ  หรือผู้อ านวยการโรงเรียน  ซึ่งอัตราที่จ าเป็นต้องจ่ายเกินจะต้อง
ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังและหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
  4.  ค่าอาหารส าหรับการจัดงาน  (ใช้อัตราเดียวกับค่าใช้จ่าย -
ในการฝึกอบรม) 
  *  จัดงานในสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

ประเภทการฝึกอบรม 
จัดครบทุกมื้อ 
บาท/คน/วัน 

จัดไม่ครบทุกมื้อ 
บาท/คน/วัน 

ประเภท  ก ไม่เกิน  850  บาท   ไม่เกิน  600  บาท 
ประเภท  ข   ไม่เกิน  600  บาท ไม่เกิน  400  บาท 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน  500  บาท ไม่เกิน  300  บาท 
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  *  จัดงานในสถานที่เอกชน  

ประเภทการฝึกอบรม 
จัดครบทุกมื้อ 
บาท/คน/วัน 

จัดไม่ครบทุกมื้อ 
บาท/คน/วัน 

ประเภท  ก ไม่เกิน  1,200  บาท   ไม่เกิน  850  บาท 
ประเภท  ข   ไม่เกิน  800  บาท ไม่เกิน  600  บาท 
ประเภทบุคคลภายนอก ไม่เกิน  800  บาท ไม่เกิน  600  บาท 
  การพิจารณาอัตราการเบิกจ่ายให้พิจารณาเช่นเดียวกับข้อ  3  
ค่าเช่าที่พักส าหรับการจัดงาน 
  กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าที่ส านักงานคณะกรรมการ -
การศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  ส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลยพินิจของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือโรงเรียน  ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัดงานมอบให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษาพิเศษ  หรือผู้อ านวยการโรงเรียน  ซึ่งอัตราที่จ าเป็นต้องจ่ายเกินจะต้อง
ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังและหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 
  5.  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  กรณีหน่วยงาน  
ผู้จัดงานไม่จัดอาหารที่พักและพาหนะให้หรือจัดเพียงบางส่วน  ให้เบิกจ่ายได ้
ตามสิทธิโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม  
การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.  2549  และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม 
  6 .  ค่าจ้างเหมาพาหนะส าหรับรับ – ส่งครูและนักเรียนไปร่วมงาน  
หรือขนส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน 
  7.  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้สถานที่จัดงาน  
  8.  ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยในการจัดงาน  
  9.  ค่าจ้างท าความสะอาดสถานที่จัดงาน  
  10.  ค่าสาธารณูปโภค  
  11.  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการสุขา  ให้เบิกได้ตามอัตราที่
หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ 
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  12.  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการใช้บริการพยาบาล  ให้เบิกได้ตาม
อัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ 
  13.  ค่าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการจัดงาน  
  14.  ค่ายาและเวชภัณฑ์  
  15.  ค่าสมานาคุณวิทยากร  หรือพิธีกร  หรือผู้ท าหน้าที่ด าเนิน
รายการ 
  -  เป็นบุคลากรของรัฐ  เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ  600  บาทต่อคน 
  -  ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ  เบิกจ่ายได้ไม่เกินชั่วโมงละ  1,200  
บาท  ต่อคน กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าก าหนด  ส าหรับส่วนกลางให้อยู่ในดุลย
พินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส าหรับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือโรงเรียน  ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้จัด
งานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือ
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
  16.  ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด  หรือการแข่งขัน  
  16.1   ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน 
   -  ให้เบิกจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายไม่เกินวันละ  1,500  
บาท  ต่อวันต่อคน  กรณีจ าเป็นต้องจ่ายเกินกว่าก าหนด  ส าหรับส่วนกลางให้อยู่
ในดุลยพินิจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือโรงเรียน  ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้
จัดงานให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือ
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ  หรือผู้อ านวยการโรงเรียน 
  16.2  ค่าโล่  หรือถ้วยรางวัล  หรือของรางวัล  ที่มอบให้กับผู้
ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน  ชิ้นละไม่เกิน  1,500  บาท 
  16.3  เงินหรือรางวัลส าหรับผู้ชนะการประกวดหรือการแข่งขัน 
  17.  ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน  
  18.  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการจัดงาน  
 


