หลักเกณฑ์ การเบิกค่ าใช้ จ่ายตามมาตรการประหยัดของ สพฐ.
(ตามมติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 24 พ.ย.52) เพือ่ ถือปฏิบัติ
หลักเกณฑ์ การเบิกค่ าใช้ จ่ายในการจัดฝึ กอบรม และค่ าใช้ จ่ายในการจัดงาน
ตามคําสั่ ง สพฐ. ที่ 14/2550 สั่ ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2550 (หนังสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/1262
ลงวันที่ 8 มกราคม 2550) และแก้ ไขปรับปรุ งหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ ายเงินตามมาตรการประหยัดค่ าใช้ จ่าย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 (หนังสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/14 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553)

ก. ค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม
1. อัตราค่าเช่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม และค่าสมนาคุณวิทยากร สําหรับการจัด
ฝึ กอบรมให้เบิกจ่ายได้ตามอัตราที่กาํ หนด ดังนี้
1.1 อัตราค่ าเช่ าทีพ่ กั
อัตราบาท: คน: คืน
ระดับการฝึ กอบรม
พักเดี่ยวไม่เกิน พักคู่ไม่เกิน
ระดับต้น ระดับกลาง และบุคคลภายนอก
900
500
ระดับสูง
2,000
1,100
- จัดให้พกั 2 คน ต่อห้อง
1.2 อัตราค่ าอาหาร *** แก้ ไขปรับปรุง***
อัตรานี้ให้ใช้เบิกจ่ายในทุกระดับการฝึ กอบรมโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความประหยัด และวงเงินที่ได้รับ
รายการ
จัดอาหาร จัดฝึ กอบรมในสถานที่ราชการ/
จัดฝึ กอบรมในสถานที่เอกชน
รัฐวิสาหกิจ
(อัตรา/คน/มื้อ)
(อัตรา/คน/มื้อ)
-ค่าอาหาร
มื้อละไม่เกิน 150 บาท
1 มื้อ
ไม่เกิน 350 บาท
2 มื้อ
ไม่เกิน 550 บาท
3 มื้อ
ไม่เกิน 750 บาท
-ค่าอาหารว่าง
มื้อละไม่เกิน 25 บาท
มื้อละไม่เกิน 25 บาท
และเครื่ องดื่ม
1.3 การจ่ ายค่าสมนาคุณวิทยากร
1.3.1 หลักเกณฑ์การจ่าย
- ลักษณะเป็ นการบรรยาย จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 1 คน
- ลักษณะเป็ นการอภิปราย/สัมมนาเป็ นคณะ จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน 5 คน

- ลักษณะเป็ นการแบ่งกลุ่มฝึ กปฏิบตั ิ อภิปราย/สัมมนา/ทํากิจกรรม *ซึ่งกําหนดไว้ ใน
โครงการหรือหลักสู ตร จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน
1.3.2 การนับเวลาบรรยาย
- นับตามเวลาที่กาํ หนดในตารางการฝึ กอบรม
- การบรรยายไม่นอ้ ยกว่า 50 นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ 1 ชัว่ โมง
- การบรรยายไม่ถึง 50 นาที แต่เกิน 25 นาที ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ กึ่งหนึ่ง
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1.3.3 อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร
ระดับการฝึ กอบรม

วิทยากร
เป็ นบุคลากรของรัฐ
ไม่เป็ นบุคลากรของรัฐ
ระดับต้น ระดับกลาง และบุคคลภายนอก ไม่เกินชัว่ โมงละ 600 บาท ไม่เกินชัว่ โมงละ 1,200 บาท
ระดับสูง
ไม่เกินชัว่ โมงละ 800 บาท ไม่เกินชัว่ โมงละ 1,600 บาท
2. การจัดฝึ กอบรม และการเบิกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1 มอบอํานาจให้ดาํ เนินการดังนี้
2.1 การอนุมตั ิโครงการ/หลักสูตรการอบรม และการกําหนดผูเ้ ข้ารับการอบรม ได้ตามความ
จําเป็ น เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการได้รับ
2.2 การเทียบตําแหน่งบุคคลที่มิใช่เป็ นบุคลากรของรัฐ ให้ถือปฏิบตั ิตามหนังสื อ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/13649 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2526 และ ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 56
ลงวันที่
22 มีนาคม 2548
2.3 การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึ กอบรม
2.3.1 การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงให้ถือปฏิบตั ิตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม โดยเริ่ มนับเวลาตั้งแต่ออกจากที่พกั /สถานที่ปฏิบตั ิ
ราชการปกติ จนกลับถึงที่พกั /สถานที่ปฏิบตั ิราชการปกติ และกรณี ผจู ้ ดั ฝึ กอบรมจัดอาหารให้ ในวันที่จดั ฝึ กอบรม
ให้คาํ นวณจ่ายเบี้ยเลี้ยงสําหรับวันที่ฝึกอบรมดังนี้
* จัดอาหาร 1 มื้อ จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน 2 ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน
* จัดอาหาร 2 มื้อ จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงไม่เกิน 1 ใน 3 ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายต่อวัน
* จัดอาหาร 3 มื้อ งดจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
2.3.2 กรณี ค่าเช่าที่พกั ได้รวมอาหารเช้าไว้แล้ว ให้ถือว่าผูจ้ ดั ฝึ กอบรมได้จดั อาหารให้แล้ว
เช่นเดียวกัน
ตัวอย่ างเช่ น ออกเดินทางจากบ้านพักจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 24 ธันวาคม 2549 เวลา 08.00 น. เพือ่
เดินทางไปเข้ารับการอบรมในกรุ งเทพมหานคร วันที่ 25-29 ธันวาคม 2549 และกลับถึงบ้านพักจังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 29 ธันวาคม 2549 เวลา 23.00 น. ระหว่างการอบรมผูจ้ ดั การฝึ กอบรมได้จดั อาหารกลางวันไว้สาํ หรับผูเ้ ข้ารับ
การอบรม รวมทั้งโรงแรมคิดค่าห้องพักรวมค่าอาหารเช้าไว้แล้ว
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การคํานวณจ่ ายค่ าเบีย้ เลีย้ ง
** เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ 24 ธันวาคม 2549 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 เวลา
23.00 น. = 5 วัน 15 ชัว่ โมง ถือเป็ น 6 วัน x ค่าเบี้ยเลี้ยงวันที่ 180.- บาท = 1,080.- บาท
หัก จํานวนมื้ออาหารที่ผจู ้ ดั ฝึ กอบรมจัดให้ รวม 10 มื้อ ๆ ละ 60.- บาท (1 ใน 3ของอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย) รวม
หักค่าเบี้ยเลี้ยง 600.- บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะได้รับในครั้งนี้ ( 1,080 – 600) = 480.- บาท
2.4 การเบิกค่าพาหนะเดินทาง ให้ถือปฏิบตั ิตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นค่าพาหนะในการเดินทางระหว่างวันที่เข้ารับการฝึ กอบรม
ให้เบิกค่าพาหนะประจําทาง และการเบิกจ่ ายจ่ าพาหนะโดยเครื่องบิน ให้ เบิกจ่ ายตามหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ ายเงินตาม
มาตรการประหยัดค่ าใช้ จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรีวนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ตามหนังสื อ
ที่ ศธ 04002/14
ลงวันที่ 4 มกราคม 2553
รายการ
มาตรการ สพฐ. ตามมติครม. 24 พ.ย.52
การเบิกจ่ายค่าพาหนะโดยเครื่ องบิน
1.ข้าราชการระดับ 8-9 โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัด
2. ข้าราชการระดับ 6-7 โดยสารเครื่ องบินสายการบิน
***แก้ ไขปรับปรุ ง***
ต้นทุนตํ่า (Low Cost) หรื อสายการบินไทยชั้นประหยัด
อัตรา Fix Flight Fix Cost
2.5 การจัดฝึ กอบรมในสถานที่ของเอกชน/โรงแรม ซึ่งจะให้บริ การเกี่ยวกับห้องประชุมสถานที่
ทัว่ ไป อุปกรณ์ที่จาํ เป็ นต้องใช้การฝึ กอบรม เช่น เครื่ อง
LCD หรื อเครื่ องโปรเจคเตอร์ เป็ นต้น ขอให้งดเบิก หรื อหลีกเลี่ยงการใช้สถานที่ฝึกอบรมที่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย
ดังกล่าว หากจําเป็ นต้องจ่ายให้เป็ นอํานาจของเลขาธิการ กพฐ. / ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ / ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี
2.6 ค่ากระเป๋ าใส่ เอกสาร สําหรับแจกให้กบั ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม มาตรการ สพฐ. กําหนดให้
เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินใบละ 150 บาท
2.7 กรณี ส่วนราชการอื่น หรื อหน่วยงานเอกชนจัดฝึ กอบรมในโครงการ/ หลักสูตร ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อภารกิจงานในหน้าที่ ให้เบิกค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรื อค่าใช้จ่ายทํานองเดียวกันที่เรี ยกชื่ออย่าง
อื่นได้เท่าที่จ่ายจริ ง ในอัตราที่ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานผูจ้ ดั การฝึ กอบรมเรี ยกเก็บ
2.8 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นในการจัดฝึ กอบรม
*** แก้ไขปรับปรุง*** หมายถึง แก้ไขปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ ายเงินตามมาตรการประหยัดค่ าใช้ จ่าย
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 (หนังสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/14 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553)

ข. ค่ าใช้ จ่ายในการจัดงาน
การพิจารณาจัดงาน หรื อกิจกรรมต่าง ๆ ต้องเป็ นไปตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติของ
แต่ละหน่วยงาน หรื อตามนโยบายของทางราชการ เช่น การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของส่ วนราชการ พิธีเปิ ด
อาคารที่ก่อสร้างใหม่ของส่ วนราชการ การจัดงานนิทรรศการ การจัดการประกวดหรื อการแข่งขัน การจัดงาน
แถลงข่าว การจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็ นต้น ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานได้เท่าที่
จ่ายจริ งตามความเหมาะสม จําเป็ นและประหยัด ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
2. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม ไม่เกินคนละ 50 บาทต่อวัน
3. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สาํ หรับการจัดงาน ไม่เกินคนละ
200 บาทต่อวัน และให้งดเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
4. ค่าเช่าที่พกั เหมาจ่ายสําหรับครู และนักเรี ยน ให้เบิกได้ตามที่หน่วยงาน
ให้บริ การที่พกั เรี ยกเก็บ กรณี ครู ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พกั ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้งดเบิกค่าเช่าที่พกั เหมาจ่ายที่หน่วยงานให้บริ การที่พกั เรี ยกเก็บ
5. ค่าพาหนะสําหรับนักเรี ยน ให้เบิกจ่ายได้ตามสิ ทธิของข้าราชการระดับ 1
หรื อเทียบเท่า ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ค่าจ้างเหมาพาหนะสําหรับ รับ-ส่ ง ครู และนักเรี ยนไปร่ วมงาน / ขนส่ ง
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน
7. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้สถานที่จดั งาน
8. ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
9. ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
10. ค่าสาธารณูปโภค
11. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริ การสุ ขาให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่
ให้บริ การเรี ยกเก็บ
12. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้บริ การพยาบาลให้เบิกได้ตามอัตราที่หน่วยงานที่
ให้บริ การเรี ยกเก็บ
13. ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน
14. ค่ายาและเวชภัณฑ์
15. ค่าสมนาคุณวิทยากร / พิธีกร / ผูท้ าํ หน้าที่ดาํ เนินรายการ ในการจัดงานให้
ถือตามหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม โดยอนุโลม
16. ค่าใช้จ่ายการจัดประกวด หรื อการแข่งขันต่าง ๆ
16.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิ น
16.1.1 กรรมการที่เป็ นบุคลากรของรัฐ เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน
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คนละ 400 บาทต่อวัน
16.1.2 กรรมการที่มิได้เป็ นบุคลากรของรัฐ เบิกจ่ายได้ในอัตราไม่เกิน
คนละ 800 บาทต่อวัน
16.2 ค่าโล่ หรื อถ้วยรางวัล หรื อของรางวัลที่มอบให้ผชู ้ นะการประกวด
หรื อแข่งขันเพือ่ เป็ นการประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละไม่เกิน 1,500 บาท
16.3 เงินหรื อรางวัลผูช้ นะการประกวดหรื อแข่งขัน
17. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงาน
18. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นในการจัดงาน
**********************************

หลักเกณฑ์ การเบิกจ่ ายเงินค่ าใช้ จ่ายในการประชุมราชการ
ตามหนังสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 1034 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 และแก้ ไขปรับปรุ งหลักเกณฑ์
การเบิกจ่ ายเงินตามมาตรการประหยัดค่ าใช้ จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
(หนังสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/14 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553)
1. การเบิกจ่ายค่ารับรอง ประเภทค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม และค่าอาหาร ให้เบิกจ่ายได้กรณี ต่อไปนี้
1.1 การประชุมที่รัฐมนตรี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด อธิบดี รองลขาธิการ ที่
ปรึ กษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริ หาร/
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหรื อผูอ้ าํ นวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็ นประธาน
1.2 การประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตามกฎหมาย หรื อ
ระเบียบว่าด้วยการนั้น
1.3 การประชุมระหว่างส่วนราชการกับส่ วนราชการอื่น ส่ วนราชการกับรัฐวิสาหกิจหรื อเอกชน
2. บุคคลที่เบิกจ่ายค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม และค่าอาหารได้ประกอบด้วย ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่ วมประชุมด้วย
3. การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ให้คาํ นึงถึงความจําเป็ นเหมาะสมและประหยัด ภายใน
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่มในการประชุมราชการ เบิกจ่ายได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกินคนละ
25บาทต่อมื้อต่อคน ***แก้ไขปรับปรุ ง***
3.2 กรณี จดั ให้มีการประชุมในครึ่ งวันเช้าต่อเนื่องไปถึงครึ่ งวันบ่าย หรื อมีการประชุมในครึ่ งวันบ่าย
ต่อเนื่องไปถึงคํ่า และมีความจําเป็ นต้องจัดอาหารกลางวันหรื ออาหารเย็นให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุม ให้เบิกจ่ายค่าอาหาร
ได้ในอัตราเท่าที่จ่ายจริ ง แต่ไม่เกิน 80บาทต่อมื้อต่อคน ***แก้ไขปรับปรุ ง***
3.3 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง
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4. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ให้ใช้เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินตามระเบียบของ
ทางราชการ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่จดั การประชุมเป็ นผูร้ ับรองการจัดประชุม และจํานวนผูร้ ่ วมประชุมพร้อมรายชื่อ
เพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม โดยไม่ตอ้ งแนบบัญชีลายมือชื่อ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
รายการ
*ค่าอาหาร
*ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
*ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดประชุมเบิกได้เท่าที่จ่ายจริ ง

อัตรา/มื้อ/คน
ไม่เกิน 80 บาท
ไม่เกิน 25 บาท
ตามดุลยพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ

*ซึ่งอัตรานีใ้ ห้ เบิกจ่ ายสํ าหรับการจัดประชุมราชการทั้งในสถานทีร่ าชการและสถานทีเ่ อกชน แต่ ขอให้ พจิ ารณาจัดประชุ ม
ราชการภายในสถานทีร่ าชการเป็ นลําดับแรก

*** แก้ไขปรับปรุง*** หมายถึง แก้ไขปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ ายเงินตามมาตรการประหยัดค่ าใช้ จ่าย
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 (หนังสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/14 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553)
***********************************

มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ าย พ.ศ. 2550
ของสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ตามหนังสื อสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ด่ วนทีส่ ุ ด ที่ ศธ 04002/996
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 และแก้ ไขปรับปรุ งหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ ายเงินตามมาตรการ
ประหยัดค่ าใช้ จ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552
(หนังสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/14 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553)
ที่

รายการ

มาตรการประหยัดงบประมาณ

1

การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ

1. กําหนดผูเ้ ดินทางแต่ละครั้งให้เป็ นเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
โดยตรง
2. พิจารณาการไปราชการเฉพาะเรื่ องที่จาํ เป็ น

2

การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าที่พกั ในประเทศ
ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

ค่าที่พกั เหมาจ่ายให้เบิกดังนี้
1. ระดับ 8 ลงมา
1.1 พักเดี่ยวคนละไม่เกิน 1,000บาทต่อวัน
1.2 กรณี เดินทางเป็ นคณะให้พกั คู่
คนละไม่เกิน 600 บาทต่อวัน
2. ระดับ 9 เหมาจ่ายคนละไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน
3. ระดับ 10 ขึ้นไป
เท่าที่จ่ายจริ ง คนละไม่เกิน 2,000 บาทต่อวัน

3

การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด 1. การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุ งเทพฯ กับจังหวัด
ที่มีเขตติดต่อกรุ งเทพฯ เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิให้เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง ภายในวงเงินเที่ยวละ
ไม่เกิน 500 บาท
2. การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุ งเทพฯ
กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุ งเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริ ง
ภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 400 บาท
3. การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ข้อ 1, 2 ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริ งภายในวงเงิน
เที่ยวละไม่เกิน 300 บาท
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ที่

รายการ

มาตรการประหยัดงบประมาณ

4

การเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะโดยเครื่ องบิน 1. ข้าราชการระดับ 8-9 โดยสารเครื่ องบินชั้นประหยัด
2. ข้าราชการระดับ 6-7 โดยสารเครื่ องบินสายการบิน
***แก้ไขปรับปรุ ง***
ต้นทุนตํ่า (Low Cost) หรื อสายการบินไทยชั้นประหยัด
อัตรา Fix Flight Fix Cost

5

การเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะโดยรถไฟ

-ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป โดยทางรถไฟชั้นที่ 1 ให้
แนบกากตัว๋ ด้วย
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การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

พิจารณาให้
1. ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
2. ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา หรื อที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นหรื อ
เทียบเท่า
3. กรณี นอกเหนือให้ขออนุมตั ิเลขาธิการ กพฐ.
พิจารณาตามความเหมาะสมและจําเป็ น

7

การซื้อและใช้วสั ดุสาํ นักงาน

ขอความร่ วมมือให้ใช้วสั ดุในการทํางานอย่างประหยัด
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การใช้เครื่ องปรับอากาศ

1. ห้องทํางาน
1.1 วันทําการเปิ ด-ปิ ด ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น.
ปิ ดช่วงพัก 12.00 – 13.00 น.
1.2 ถ้าไม่อยูใ่ นห้องมากกว่า 1 ชัว่ โมง ควรปิ ด
เครื่ องปรับอากาศ
1.3 ตั้งอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศให้เหมาะสมที่ 25 องศา
1.4 ปิ ดพัดลมระบายอากาศเมื่อไม่มีใครอยูใ่ นห้อง
หลังเลิกงานและวันหยุด
2. ห้องประชุม
เปิ ดเครื่ องปรับอากาศก่อนเริ่ มประชุมประมาณ
10–15 นาที และเมื่อเลิกการประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการ
ประชุม ปิ ดเครื่ องปรับอากาศ
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ที่
9

รายการ
การใช้ไฟฟ้ าตามจุดต่าง ๆ

10 การใช้น้ าํ ประปา

มาตรการประหยัดงบประมาณ
1. ห้องทํางาน
1.1 ในวันทํางานการเปิ ดไฟระหว่างการปฏิบตั ิงาน และ
วันหยุดให้เปิ ดเฉพาะที่จาํ เป็ น
1.2 ปิ ดไฟช่วงพัก 12.00 – 13.00 น.
1.3 ไฟฟ้ าแสงสว่างภายในห้องทํางานให้เปิ ดเฉพาะช่วง
เจ้าหน้าที่ทาํ งานอยู่ หากไม่มีเจ้าหน้าที่อยูใ่ น
ห้องก่อนออกจากห้องให้ปิดไฟฟ้ าแสงสว่างทั้งหมด
2. ห้องประชุม
2.1 เปิ ดไฟเฉพาะช่วงการประชุม
2.2 เลือกขนาดห้องประชุมให้เหมาะสมกับจํานวนผูเ้ ข้า
ประชุม
2.3 เมื่อเลิกประชุมให้ฝ่ายเลขานุการผูจ้ ดั ปิ ดสวิตซ์
1. สํารวจสุ ขภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์หอ้ งระบบการจัดส่ งนํ้า
ภายในและภายนอกอาคาร
2. ตรวจสอบการรั่วไหลของนํ้าอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง
โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

*** แก้ไขปรับปรุง*** หมายถึง แก้ไขปรับปรุงตามหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ ายเงินตามมาตรการประหยัดค่ าใช้ จ่าย
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 (หนังสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/14 ลงวันที่ 14 มกราคม 2553)
**************************

