
 
มาตรการประหยัดและแนวปฏิ บิัติ การบริ หารงบประมาณ ประจิ าปิ งบประมาณิพ.ศิ2565  

สํํานิักงานเขตพิ ้นทิ ่การศิ กษามัธยมศ กษานครศร ธรรมราช 

******************** 

ํํํํํํํํํํํํํํํํํเพํ ่อใหํ การบรํ หารจํัดการสํํานํักงานและการพํัฒนาคํ ณภาพการศํ กษาํของเขตพํ ้นทํ ่การศํ กษามัธยมศ กษา
นครศร ธรรมราชํ เปํ นไปอยํ างตํ อเนํ ่อง มํ ประสํ ทธํ ภาพและเกํ ดประโยชนํ สํ งสํ ดตํ อราชการ  สํํานํักงานเขตพํ ้นทํ ่การศํ กษา
มัธยมศ กษานครศร ธรรมราชํํจํ งกํําหนดมาตรการประหยัดํและแนวปฏํ บํัตํ ในการบรํ หารงบประมาณํประจํําปํ งบประมาณ ํ
พ.ศ. 2565 ดํังนํ ้ 

  1. กิ าหนดอัตราการเบ กจิ ายคิ าอาหาริอาหารว างและเคริ ่องดิ ่ม ในการจัดประชุมอบรมและสัมมนา 

      1.1 อติัตราการเบ กค าอาหาร อาหารวิ างและเคริ ่องดิ ่มในการจัดอบรมสัมมนาทุกประเภท 

รายการ จ านวน/ม ้อ 
จัดอบรมในสถานท ่
ราชการ/รัฐว สาหก จ 
(อัตรา/คน/ม ้อ) 

จัดอบรมในสถานท ่
เอกชน 

ิ(อัตรา/คน/ม ้อ) 

ค าอาหาร 

1 ม ้อ 

ไม เก นํ120ํบาท 

ไม เก นํ250ํบาท 

2 ม ้อ ไม เก นํ500ํบาท 

3 ม ้อ ไม เก นํ650ํบาท 

ค าอาหารว าง 
  

ไม เก น ไม เก น 

และเคร ่องด ่ม 35 บาท 50 บาท 

 

หมายเหตุํ1. กรณ จัดท ่พักค างค นให เบ กค าอาหารได ไม เก นวันละ 2ํม ้อํค อม ้อเท ่ยงและเย นํส วนม ้อเช าให รวมกับค าท ่พัก 
             2. กรณ ม ความจําเป็นต องเบ กจ ายเก นอัตราท ่กําหนดํให ขออน มัต ต อํผอ.สพม.นศํหร อผ  อํานวยการํ 
ํํํํํํํํํํํํํํํํํสถานศ กษาํแล วแต กรณ ํํทั้งน ้ํไม เก นอัตราท ่กระทรวงการคลังกําหนด 
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               1.2 อัตราการเบ กค าอาหาริอาหารว างและเคร ่องด ่มิในการประชุมงานราชการ 
รายการ ในสถานทิ ่ราชการ(อิัตรา/คน/ม ้อ) ในสถานทิ ่เอกชน(อิัตรา/คน/ม ้อ) 

คํ าอาหาร ไมํ เกํ น 120 บาท ไมํ เกํ น 120 บาท 
คํ าอาหารวํ างและเครํ ่องดํ ่ม ไมํ เกํ น 35 บาท ไมํ เกํ น 50 บาท 

หมายเหตุิิอัตราน ้ให เบ กจ ายสําหรับการจัดประช มราชการทั้งในสถานท ่ราชการและสถานท ่เอกชนํแต ขอให ํํํํํํํํํํํํํํ
พ จารณาจัดประช มราชการภายในสถานท ่ราชการเป็นลําดับแรกํหากม ความจําเป็นต องจัดประช มในสถานท ่เอกชนํํํํํํํ
ให ํผอ.สพม.นศํ หร อํผ  อํานวยการสถานศ กษาํพ จารณาตามความจําเป็นและเหมาะสม 

 

ิิ2.ิการเบ กค าใช้จ ายในการเด นทางไปราชการิ(ค าเบ ้ยเล ่ยงท ่พักและพาหนะ) 
 
ท  ่ รายการ แนวปฏ บัต  
 

2.1 
 
ค าเบ ้ยเล ้ยงในการเด นทางไปราชการ 
- เก นํ6ํชั่วโมงํํเบ กได ํ120ํบาท 
ํ-ํํเก นํ12ํชั่วโมงํเบ กได ํ240ํบาท 

 
การเบ กเบ ้ยเล ้ยงข าราชการ,ํล กจ างประจํา,ํล กจ างชั่วคราวํและ
พนักงานขับรถํเบ กได กรณ ปฏ บัต หน าท ่นอกเขตพ ้นท ่ํ(ยกเว นพ ้นท ่
อําเภอเม อง,ํอําเภอพระพรหมํและอําเภอลานสกา)ํและม ระยะเวลา
ครบํ6  หร อํ12 ชั่วโมงํํส วนการปฏ บัต งานในเขตพ ้นท ่ให ถ อเป็นการ
ทํางานปกต  
ยกเว นํม งบประมาณจัดสรรให เฉพาะํหร อจากหน วยงานอ ่น 

 
2.2 

 
ค าท ่พักในการเด นทางไปราชการ 

 
1) การเบ กอัตราเหมาจ ายํ(ไม ต องใช ใบเสร จค าท ่พัก)ํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ
เบ กได ในอัตราํ800ํบาท/ค นํํํํํระดับเช ่ยวชาญเบ กได ในอัตราํํํํํํ
1,200 บาท/ค น 
2) กรณ ม ใบเสร จรับเง นํ(Folio) ให เบ กได ตามท ่จ ายจร งํํํํํํํํํํํํํํํํํํ
ไม เก นอัตราท ่ํสพฐ.ํกําหนดํค อํพักเด ่ยวค นละํ1,200ํบาทํํํํํํํํํํํํํ
พักค  ไม เก นคนละํ600ํบาทต อค นํํโดยคําน งถ งความจําเป็นํค  มค าํ
ประหยัดํ 
3) กรณ ไปราชการํ1ํคนํให เบ กอัตราเหมาจ ายหร อํFolio อย างใดํํ
อย างหน ่งํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ
4)ํกรณ ไปราชการํ2ํคนข ้นไปในโครงการเด ยวกันํให ใช ํFolio       
(ไม ให ใช อัตราเหมาจ าย)ํํ 
ยกเว นํไปํ2ํคนํชายํ– หญ ง ให เล อกเบ กได  
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ท  ่ รายการ แนวปฏ บัต  
 

2.3 
 
ค าพาหนะในการเด นทางํํํํํํํํ
ไปราชการ 

 
กรณ เด นทางโดยเคร ่องบ น 
1) ระดับเช ่ยวชาญํไม จํากัดสายการบ นํแต กรณ สายการบ นไทยให เด นทาง
ชั้นประหยัด 
2) ระดับชํานาญงาน/อาว โส/ชํานาญการ/ชํานาญการพ เศษํให เด นทางํ
โดยเคร ่องบ นสายการบ นต นท นต่ํา(Low Cost)  หร อํสายการบ นไทยํํํ
ชั้นประหยัดอัตราํFix Flight  Fix Cost   (ต องไม เก นราคาส ทธ ์ของ
ข าราชการ) 
3) ระดับต่ํากว าชํานาญงาน/ชํานาญการํให เด นทางโดยภาคพ ้นด นํํํํ
ยกเว นํํํกรณ จําเป็นเร งด วนํให ขออน มัต เป็นรายกรณ ํและเม ่อได รับ
อน มัต แล วํให จองหร อซ ้อตั๋วเคร ่องบ นไม เก นวันถัดจากวันท ่ได รับอน มัต ํ
หากจองหร อซ ้อตั๋วไม ทันํให ช ้แจงเหต ผลประกอบ 
กรณ เด นทางรถยนต โดยสารํรถรับจ างํและรถจักรยานยนต รับจ าง 
1) ให พ จารณาเบ กค ารถโดยสารประจําทางเป็นลําดับแรกก อน 
2) ไม เบ กค าพาหนะแบบเหมาจ ายํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ 
3) การเด นทางโดยรถจักรยานยนต รับจ างํให เบ กได ระยะทางระหว าง 
ํํํท ่พักถ งถนนสายหลักเท านั้น 
4) การเด นทางโดยรถยนต รับจ าง(แท กซ ่)ํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ 
ํํํํ-ํระหว างท ่พักถ งสนามบ นภายในจังหวัดนครศร ธรรมราชํเบ กได ตาม
จ ายจร งไม เก นเท ่ยวละํ300 บาทํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ 
ํํํํ-ํระหว างสนามบ นดอนเม องถ งท ่พัก/สถานท ่ปฏ บัต ราชการํํํํํํํํํํํํ
ในเขตํกทม.ํเบ กได ตามจ ายจร งํไม เก นเท ่ยวละํ300 บาทํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํํ 
ํํํํ-ํระหว างสนามบ นดอนเม องถ งท ่พัก/สถานท ่ปฏ บัต ราชการํํํํํํํํํ
นอกเขตํกทม.(ปร มณฑล)ํเบ กได ํตามจ ายจร งไม เก นเท ่ยวละํ500 บาท 
กรณ ใช รถยนต ส วนตัว 
ํํํํํํํํํํํํํกรณ ม ความจําเป็นํเน ่องจากรถยนต ส วนกลางม ไม เพ ยงพอํํํํํํํํํํํํํ
ให ใช รถยนต ส วนตัวได ํเช นํการไปราชการเป็นหม  คณะํหร อํ2 คนข ้นไป/
การไปน เทศโรงเร ยน/ํตรวจเย ่ยม/ํตรวจราชการ/ํตรวจสอบ/ํสอบสวนํํ
ฯลฯํํํโดยคําน งถ งการไปสถานท ่เด ยวกันํให ใช รถคันเด ยวกัน   
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ิิิิิิิิ3.ิหลักฐานประกอบการเบ กค าใช้จ ายในการเด นทางไปราชการ(เพ ่มเต ม) 

ิิิิํํํํํํํํ3.1ํํกรณ เด นทางไปราชการสถานศ กษาในสังกัดํํให ผ  ไปราชการลงบันท กในสม ดเย ่ยมของโรงเร ยนํและํํํํํํํํ
ถ ายสําเนาบันท กการเย ่ยมโรงเร ยน/ํน เทศโรงเร ยน/ํการตรวจราชการ ฯลฯํํแนบในหลักฐานประกอบการขอเบ กํํํํํ
ด วยท กครั้ง 

ํํํํํํํํํํํํ3.2ํํกรณ เด นทางไปราชการโดยใช พาหนะส วนตัวํให แนบบันท กข อความขออน ญาตใช รถยนต ส วนตัวํํํํํํํํํ
ในการเด นทางไปราชการํพร อมหลักฐานแสดงระยะทางจากเว บไซต ํGoogle Map ประกอบการขอเบ กด วยท กครั้ง 

 
 
 

------------------------------------------------------ 


