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มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

ที ่ รายการ มาตรการประหยัดงบประมาณ 

1 การเบิกจ่ายเงิน
ค่าใช้จ่ายใน
การประชมุ
ราชการ 
ประเภทอาหาร
ว่างและ
เครื่องด่ืม และ
ค่าอาหารใน
การประชมุ
ราชการ 

หลักการ  ให้จัดประชุมภายในสถานท่ีราชการเท่าน้ัน ยกเว้นกรณี
มีความจ าเป็น ที่จะต้องจัดในสถานท่ีเอกชน เช่น โรงแรม เป็นต้น  
ให้บันทึกขอความจ าเป็นและขอความเห็นชอบต่อศึกษาธิการ
จังหวัดเลย ก่อนด าเนินการ และเบิกจ่ายตามอตัราดังนี้ 

กรณีจัดประชุมในสถานที่ราชการ 
1.1 เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกตามความจ าเป็น/
จ่ายจริงและประหยัดแต่ไม่เกินอัตรา 50 บาท ต่อมื้อต่อคน 
1.2 กรณีมีการประชุมคาบเกี่ยวมือ้อาหาร และมีความจ าเป็นต้อง
จัดอาหารให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกค่าอาหารกลางวัน และ
หรือค่าอาหารเย็นได้เท่าที่จ่ายจริง และประหยัดแต่ไม่เกินมื้อละ 
120 บาท ต่อคน 
1.3 กรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบัตติามข้อ 1.1-1.2 ได้ ให้ผู้รับผิดชอบ
ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นเสนอผ่านผู้บังคับบญัชาตามล าดับ
ช้ัน เพื่อขออนุมัติต่อศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรณีๆไป 
 
 
กรณีจัดประชุมในสถานที่เอกชน 
1.4 การเบิกค่าอาหารว่างและเครือ่งดื่ม ให้เบิกตามความเป็นจริง
และประหยดั  ไม่เกินอัตรา 50 บาท ต่อมื้อต่อคน 
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ที ่ รายการ มาตรการประหยัดงบประมาณ 
1.5 กรณีมีการประชุมคาบเกี่ยวมือ้อาหาร และมีความจ าเป็นต้อง
จัดอาหารให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เบิกค่าอาหารตามความเป็น
จริงและไม่เกินอัตราดังนี้ 
   1.5.1 คา่อาหารกลางวัน ไม่เกนิอัตรา 200 บาท ต่อมื้อต่อคน 
   1.5.2 คา่อาหารเย็น  ไมเ่กินอัตรา 250 บาท ต่อมื้อต่อคน 
1.6 กรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบัตไิด้ ให้ผู้รับผิดชอบช้ีแจงเหตผุลและ
ความจ าเป็น ขออนุมัตติ่อศึกษาธกิารจังหวัดเลย เป็นกรณีๆ  ไป 

2 การเบิกจ่ายเงิน
ค่าพาหนะรถ
รับจ้าง 
 
 
 
การเบิกจ่ายเงิน
ค่าพาหนะรถ
รับจ้าง (ต่อ) 

การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทาง โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ า
ทาง และให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้โดยประหยัด หากมีความ
จ าเป็นต้องเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรถรับจ้าง ต้องไม่เกินอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด และใหถ้ือปฏิบัติ ดังนี ้
2.1 ใช้หลักเกณฑต์ามแนวทางการตรวจสอบของส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน โดยค านวณระยะทางของกรมทางหลวง หรือ google 
map และค านวณค่าพาหนะรถรบัจ้างผ่าน Application 
http://app.memo8.com/web/taxi-meter-calculator 
2.2 กรณีการฝึกอบรม จัดงาน หรือประชุม 1 วัน 
     ให้เบิกจ่ายได้ในกรณีที่มีสมัภาระหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยชี้แจงเหตุผลประกอบการขอ
เบิกในใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงนิ (บก.111) 
2.3 กรณีการฝึกอบรม จัดงาน หรือประชุมมากกว่า 1 วัน  ให้
เบิกจ่ายได้ในกรณีที่มีสมัภาระหรอืมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ โดยใหช้ี้แจงเหตุผลประกอบการขอเบิก
ในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินและให้เบิกเฉพาะเที่ยวไป (วันแรก) 
และเที่ยวกลับ (วันสุดท้าย) เท่านัน้ 
2.4 อัตราการเบิกจ่าย กรณไีมส่ามารถด าเนินการตามข้อ 2.1 ให้
สามารถเบิกจ่ายไดด้ังนี ้
      2.4.1 ค่ารถรับจ้างจาก บ้านพัก – สถานีขนส่ง หรือ ท่า
อากาศยาน ให้จ่ายตามจริง ไม่เกนิเที่ยวละ 150 บาท   
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ที ่ รายการ มาตรการประหยัดงบประมาณ 
      2.4.2 ค่ารถรับจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ สถานี
ขนส่งหมอชิต ถึงสถานท่ีประชุม/อบรม เบิกจ่ายตามจริง ไมเ่กิน
เที่ยวละ 300 บาท 
2.5 กรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบัตไิด้ ให้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น
ขออนุมัติต่อศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรณีๆ  ไป 

3 การเบิกเบี้ย
เลี้ยงในการ
เดินทางไป
ราชการ 

ให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด ดังนี ้
     3.1  การนับเวลาการเดินทางไปราชการใหเ้ริ่มนับตั้งแต่เริ่ม
ออกจากท่ีพัก จนถึงกลับถึงที่พัก โดยแบ่งเป็น 2 กรณ ี
           - การเดินทางประเภทพกัแรม  ให้นับ 24 ช่ัวโมงเป็น 1 
วัน เกิน 24 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง ให้ปัดเศษท้ิง  เกิน 12 
ช่ัวโมง ให้ปัดเป็น 1 วัน (การเขียนรายงานการเดินทาง เขียนฉบับ
เดียว ตั้งแตไ่ปจนถึงกลับถึงที่พัก)  เช่น ไปราชการ วันที่ 1  
มกราคม  เวลา 06.00 น.  กลับถึงที่พัก 3 มกราคม  เวลา 
18.00 น. การนับ 3 วัน 12 ช่ัวโมง  เบิกได้ 3 วัน    
           - การเดินทางประเภทไมพ่ักแรม ให้นับ 24 ช่ัวโมงเป็น 
1 วัน เกิน 6 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน  และ
เกิน 12 ช่ัวโมง แตไ่ม่เกิน 24  ช่ัวโมง  ให้นับเป็น 1 วัน เช่น  ไป
ราชการสถานศึกษา วันท่ี  5 มกราคม  เวลา 07.00 น.  กลบัถึง
บ้านพัก  เวลา 19.30 น. การนับ 12 ช่ัวโมง 30 นาที เบิกได้ 1 
วัน  หรือ ไปราชการวันท่ี 5 มกราคม  เวลา 07.30 น. กลับถึงที่
พัก  17.30 น. การนับ  8 ช่ัวโมง เบิกได้ ครึ่งวัน 
     3.2  การเบิกเบี้ยเลีย้งในการเดินทางไปราชการแบบไม่พัก
แรมในพื้นที่อ าเภอเมืองเลย ให้เบกิเบี้ยเลีย้งไดไ้ม่เกินครึ่งวัน (ไม่
ควรเกิน 12 ช่ัวโมง) 
          กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตไิด้ ให้ช้ีแจงเหตุผลและความ
จ าเป็นขออนุมัติต่อศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรณีๆ ไป  
 

4 การเบิก
ค่าใช้จ่ายใน

ให้เบิกตามระเบยีบกระทรวงการคลังก าหนด โดยให้ค านึงถึงความ
ประหยดัและเหมาะสม เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี ้
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ที ่ รายการ มาตรการประหยัดงบประมาณ 
การฝึกอบรม 
(ประเภท ก 
และ ข) และจัด
งานในสถานที่
ราชการ 

4.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เบิกไมเ่กินอัตรา 50บาท /คน/
มื้อ 
4.2 ค่าอาหาร ให้เบิกไม่เกินอัตรา 150 บาท ต่อมื้อต่อคน 
4.3 ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ให้เบิกจ่ายไดเ้ท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตรา
ใบละ 200 บาท  
     กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัตไิด้ ใหช้ี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น
ขออนุมัติต่อศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรณีๆ  ไป ท้ังนี้ ไมเ่กิน
อัตราที่ส านักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ และระทรวงการคลัง
ก าหนด 

5 การเบิก
ค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม 
(ประเภท ก 
และ ข) และจัด
งาน. สถานที่
เอกชนหรือ
โรงแรม 

ให้เบิกตามระเบยีบกระทรวงการคลังก าหนด โดยให้ค านึงถึงความ
ประหยดัและเหมาะสม เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี ้
5.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เบิกไมเ่กินอัตรา 50 บาท/
คน/มื้อ 
5.2 ค่าอาหาร  
      5.2.1 อาหารกลางวัน ไมเ่กนิอัตรา 200 บาท /คน/มื้อ 
      5.2.2 ค่าอาหารเย็น ไม่เกินอัตรา 250 บาท/คน/มื้อ 
5.3 ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ให้เบิกจ่ายไดเ้ท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน 
      ใบละ 200.- บาท 
5.4 กรณไีมส่ามารถปฏิบัตไิด้ ใหช้ี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น   
      ขออนุมัติต่อศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นกรณีๆ ไป  ทั้งนี้  
      ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 

หมายเหตุ  1. มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย ให้หน่วยงานภายในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย มผีลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี  1  ตุลาคม  2563  เป็นตน้ไป 
               2. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในมาตรการประหยัดงบประมาณ
รายจ่ายฉบบันี้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
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     3. กรณีการขออนุมตัิเกินมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายฉบับน้ี  
ส าหรับค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวัน ให้แนบเอกสารประกอบ ได้แก่  ใบเสนอราคา
ของผู้ประกอบการ  
และส าเนาโครงการทีไ่ด้รับอนมุัตแิล้ว พร้อมทั้งหนังสือจัดสรรงบประมาณจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

                                                       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
1 ตุลาคม  2563    
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
...................... 

การเดินทางไปราชการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจ่ายให้แก่   
ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานนอกที่ตั้งส านักงานที่ปฏิบัติงานตามปกติ และเกิด
ค่าใช้จ่ายระหว่าง การเดินทาง เพื่อมิให้ผู้เดินทางเดือดร้อน ค่าใช้จ่ายที่ทาง
ราชการจ่ายให้จะเป็นรายจ่ายที่จ าเป็น ซึ่งเกิดขึ้นในการเดินทาง เงินที่ทาง
ราชการจ่ายให้นี้มิใช่ค่าตอบแทนในการท างาน แต่เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้
เดินทางไปปฏิบัติราชการ 

        ผู้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้แก่  
- ข้าราชการ  

       - ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว  
  - พนักงานราชการ  

- บุคคลภายนอก  
- บุคคลซึ่งเคยรับราชการมาก่อน  
 
 

        สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
- ต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ จากผู้บังคับบัญชาก่อนออก

เดินทาง  
- ถ้าออกเดินทางล่วงหน้าหรือไม่สามารถเดินทางกลับส านักงานได้

เมื่อเสร็จสิ้นจาก การปฏิบัติงานเพราะเหตุส่วนตัวและได้รับอนุมัติให้ลากิจ
หรือลาพักผ่อนให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เฉพาะการ
ปฏิบัติราชการตามคาสั่งของราชการเท่าน้ัน 
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การเดินทางไปราชการ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
1. การเดินทางไปราชการช่ัวคราว 
2. การเดินทางไปราชการประจ า 
3. การเดินทางกลับภูมิล าเนาเดิม 
(คู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึง กรณี เดินทางไปราชการช่ัวคราว เท่านั้น 

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด) 
 
 
 
 
การเดินทางไปราชการชั่วคราว  
ค่าใช้จ่ายที่ผู้เดินทางมีสิทธิเบิก ได้แก ่ 

 ค่าเบี้ยเลีย้ง  

 ค่าเช่าท่ีพัก  

 ค่ายานพาหนะ  

 ค่าใช้จ่ายอื่น  
 
ค่าเบ้ียเลี้ยง 

         วิธีนับเวลาค่าเบี้ยเลี้ยง  
-  ให้เริ่มนับตั้งแต่เวลาเริ่มออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติ

ราชการจนถึงเวลาเดินทางกลับถึงที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการ  
-  กรณีพักแรมให้นับ 24 ชม. เป็น 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง 24 ชม.แต่

เกิน 12 ชม. ให้นับเป็น 1 วัน  
/ - กรณีไม่พักแรม... 

-  กรณีไม่พักแรม หากนับได้ไม่ถึง 24 ชม. แต่เกิน 12 ชม. ให้เบิก
เบี้ยเลี้ยงได้ 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึง 12 ชม. แต่เกิน 6 ชม. ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน  
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-  กรณีเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากลากิจ/พักผ่อน ก่อนปฏิบัติ
ราชการให้นับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ (08.30 น.)  

-  กรณีไม่เดินทางกลับหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นเนื่องจากลากิจ/
พักผ่อน ให้นับถึงสิ้นสุดเวลาปฏิบัติราชการ (16.30 น.)  

-  กรณีเจ็บป่วย พักรักษาพยาบาลเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ไม่เกิน 10 วัน 
โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ทางราชการรับรองและถ้าไม่มีแพทย์ในท้องที่
เจ็บป่วยผู้เดินทางต้องช้ีแจงประกอบ  

วิธีค านวณค่าเบ้ียเลี้ยง 

- กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน หากนับเวลารวมได้ 
2 วัน 12 ช่ัวโมง 5 นาที ให้เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ 3 วัน เนื่องจากเวลาที่เกิน เกิน
กว่า 12 ช่ัวโมงขึ้นไป ให้นับเป็น 1 วัน  

- กรณีเดินทางไปราชการโดยพักแรม 2 วัน หากนับได้ 2 วัน 12 
ช่ัวโมง ให้เบิก เบี้ยเลี้ยงได้ 2 วัน เนื่องจาก เวลาที่เกินไม่เกิน 12 ช่ัวโมง ให้ปัดทิ้ง 

ตัวอย่าง นายศรราม  เดินทางออกจากบ้านพักวันท่ี 1 ตุลาคม 
2564  เวลา 06.00 น. และ เดินทางกลับถึงบ้านพักวันท่ี 3 ตุลาคม  
2564 เวลา 19.00 น. ค านวณได้ดังนี้  

1 ต.ค.   2 ต.ค.   3 ต.ค.   ต.ค.  
06.00   06.00   06.00  

 19.00  
24 ชม   24 ชม.  13  ชม.  
= 1 วัน   = 1 วัน   = 1 วัน  

รวมค านวณเบี้ยเลี้ยงได ้เท่ากับ 3 วัน 
/อัตราการเบิก... 
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  อัตราการเบิกเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 

ประเภท / ระดับ 
อัตรา 

(บาท:วัน:คน) 
การนับเวลาเพ่ือค านวณเบ้ียเลี้ยง 

ทั่วไป:ปฏิบัติงาน,ช านาญงาน, 
อาวุโส 

วิชาการ : ปฏิบัติการ,  

ช านาญการ,ช านาญการพิเศษ 

อ านวยการ : ต้น 

240.- 

 

มี 4 กรณ ีดังนี ้
1. กรณีพักแรมในที่พักแรม  หรือ ใน
ยานพาหนะ 
1.1 นับ 24 ช่ัวโมง เป็น 1 วัน 
1.2 ส่วนท่ีไม่ถึง 24 ช่ัวโมง แต่นบัได้เกิน 
12 ช่ัวโมง = 1 วัน 
2. กรณีไม่พักแรม 
2.1 เกิน 12 ช่ัวโมง = 1 วัน 
2.2 เกิน 6 ช่ัวโมง แต่ไม่เกิน 12 ช่ัวโมง  = 
ครึ่งวัน 
3. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน ก่อนปฏิบัติ
ราชการ นับเวลาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติราชการ 
(08.30 น.) 
4. กรณีลากิจ / ลาพักผ่อน หลังเสร็จสิ้น
ปฏิบัติราชการนับถึงเวลาสิ้นสดุปฏิบัติ
ราชการ (16.30 น.) 

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 

วิชาการ : เชี่ยวชาญ ,ทรงคุณวุฒิ 

อ านวยการ : สูง 

บริหาร : ต้น, สูง 

270.- 
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ค่าเช่าท่ีพัก 
จ าเป็นต้องพักแรม ห้ามเบิก  กรณี    
 พักในยานพาหนะ 

             ทางราชการจัดที่พักให้ 
การเบิกค่าเช่าท่ีพักมี 2 ลักษณะ 
1. ค่าเช่าท่ีพักเหมาจ่าย 
2. ค่าเช่าท่ีพักจ่ายจริง 
ถ้า เป็นการเดินทางไปราชการเปน็หมู่คณะ  ต้องเลือกเบิกค่าเช่าท่ี

พักในลักษณะเดียวกันท้ังคณะ 
อัตราค่าเช่าท่ีพักในประเทศ  เลือกเบิกในลักษณะ  เหมาจ่าย  

ประเภท / ระดับ 

 

อัตรา 

(บาท : วัน : คน) 

ทั่วไป : ปฏิบัติงาน, ช านาญงาน, อาวุโส 
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ช านาญการ, ช านาญการ
พิเศษ 
อ านวยการ : ต้น  

 

800 

ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ,ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ : สูง 
บริหาร : ต้น, สูง 

 

1,200 
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อัตราค่าเช่าท่ีพักในประเทศ เลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง 

 
ประเภท / ระดับ 

 

อัตรา 
(บาท : วัน : คน) 

ห้องพักคน
เดียว 

ห้องพักคู ่

ทั่วไป : ปฏิบัติงาน, ช านาญงาน, อาวุโส 
วิชาการ : ปฏิบัติการ, ช านาญการ, ช านาญการพิเศษ 
อ านวยการ : ต้น 

1,500 850 

หมายเหตุ อัตราห้องพักคู่  (850 x2 = 1,700 บาท) 
  หรือ พัก 3 คน/1 ห้อง (850 x3 = 2,250 บาท) 
  เดินทางคนเดียวเบิกได้ไมเ่กิน 1,500 บาท 
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ 
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ,ทรงคุณวุฒิ 
อ านวยการ : สูง 
บริหาร : ต้น, สูง 

2,200 1,200 

หมายเหตุ จะเบิกในอัตราค่าเช่าหอ้งพักคนเดียว หรือห้องพักคู่ก็ได ้
วิชาการ : ทรงคุณวุฒิ 
บริหาร : สูง 

2,500 
         
1.,400 

หมายเหตุ  - จะเบิกในอัตราค่าเชา่ห้องพักคนเดียวหรือห้องพักคู่ก็ได้ 

  - กรณเีดินทางเป็นหัวหน้าคณะและจ าเป็นต้องมีที่พักเพื่อประสานงานให้
เบิกได้อีก 1 ห้อง (อัตราห้องคนเดยีว/ห้องชุดไมเ่กิน 2 เท่าของอัตราห้องคน
เดียว) 

 

  กรณีการเดินทางไปราชการในท้องที่ท่ีมีค่าครองชีพสูงหรือเป็นแหล่งองเที่ยว 

                         เบิกค่าเช่าท่ีพักเพิ่มได้อีก 25% 
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ค่าพาหนะ 

- ค่าโดยสาร ค่าเช่ายานพาหนะ 
- ค่าเชื้อเพลง  ค่าระวางบรรทุก 
- ค่าจ้างคนหาบหามสิ่งของ ของผู้เดินทาง 

นิยามพาหนะประจ าทาง 
- บริการทั่วไปประจ า 
- เส้นทางแน่นอน 
- ค่าโดยสาร ค่าระวางแน่นอน 

ข้อยกเว้น 
- ไม่มีพาหนะประจ าทาง 
- มีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ราชการ 

 ใช้พาหนะอื่นได้ (พาหนะรับจ้างฯ) แต่งต้องช้ีแจงเหตุผล  ความ
จ าเป็นในช่องหมายเหตุใน บก.111 
ค่าพาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปราชการ  

- ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบญัชา  จึงจะมีสิทธิเบิกเงิน
ค่าชดเชยน้ ามัน 

- อัตราเงินชดเชย 
1. รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท  
2. รถจักรยานยนตส์่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 

 * ค านวณระยะทางตามเส้นทางกรมทางหลวง / Google Map / 
หน่วยงานอ่ืน หรือถ้าไม่มีใหผู้้เดินทางรับรอง 
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ค่าโดยสารเครื่องบินในประเทศ 

เบิกค่าเครื่องบินในอัตรา (ชั้นที่น่ัง) 

ชั้นประหยัด  ชั้นธุรกจิ 

บริหาร-สูง /รองปลดักระทรวง/ผูต้รวจ
ราชการ อธิบดี/เทียบเท่า  ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/เอกอัครราชทูต  
วิชาการ-ทรงคุณวุฒิ  
บริหาร-ต้น  
อ านวยการ-สูง /เทียบเท่า  
วิชาการ-เชี่ยวชาญ  
ทั่วไป-ทักษะพิเศษ  
อ านวยการ-ต้น  
วิชาการ-ช านาญการพิเศษ  
ทั่วไป -อาวุโส  
วิชาการ-ช านาญการ  
ทั่วไป-ช านาญงาน  
หมายเหตุ : ต าแหน่งท่ีไม่ระบุ เฉพาะกรณี
ที่ม ีความจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือประโยชน์แก่
ทางราชการเท่านั้น         

หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาล 
ประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา  
ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  
รัฐมนตร ี 
ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบรหิารระดับสูง 
ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดบักระทรวง /
เทียบเท่า สมหุราชองครักษ์ ผู้บญัชาการทหาร
สูงสุด  
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บญัชาการ ทหารเรือ  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บญัชาการต ารวจ
แห่งชาติ 
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หลักฐานการเบิกค่าเครื่องบิน 
# กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสารให้ก่อนให้ใช้ใบแจ้งหนี้

เป็นหลักฐานในการเบิกเงิน 
# กรณีจ่ายเป็นเงินสด ให้ใช้หลักฐาน  

- ใบเสร็จรับเงิน และ 
- กากบัตรโดยสาร 

#  กรณีซื้อ E-Ticket ให้ใช้ใบรับเงินท่ีแสดง รายละเอียดเดินทาง 
(Itinerary Receipt) 

เอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  

     ส าเนาโครงการขออนุมัติเดนิทางไปอบรม/ ประชุม/สัมมนา ที่ผ่านการ
อนุมัติแล้ว 
     ก าหนดการโครงการ            
     ส าเนา หนังสือขออนุมัติการเดินทางไปราชการที่ได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชาแล้ว  
    ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ [แบบ 8708 เพื่อเบิกค่า
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   ใบเสร็จรับเงิน ค่าที่พัก และใบแจ้งรายการของโรงแรม Folio 
   ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง + ใบเสร็จค่าผ่านทางด่วน  [กรณีใช้รถ
ราชการ] 
   ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก. 111  [ กรณีไม่สามารถเรียก
หลักฐานการรับเงินจากผู้รับเงินได้ เดินทางโดยรถสาธารณะ (รถยนต์ส่วนตัว
เบิกค่าทางด่วนไม่ได้) 
   แนบแผนท่ี Google Maps 
   เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 

14



 
 

สัญญาเงินยืมเลขท่ี.......................วันท่ี...........................................................     ส่วนท่ี 1 
ช่ือผู้ยืม........................................จ านวนเงิน........................................บาท    แบบ 
8708 

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
                  ที่ท าการ.............................................                             

  วันท่ี................................................... 
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
เรียน  ศึกษาธกิารจังหวัดเลย 
               ตามค าสั่ง/บันทึกท่ี.............................ลงวันท่ี................................ได้อนุมัติให ้ 
ข้าพเจ้า.............................................ต าแหน่ง.............................................................สังกัด
.........................................พร้อมดว้ย................................................................................... 
เดินทางไปปฏิบตัิราชการ เรื่อง .......................................................ณ................................
ระหว่างวันท่ี.............................โดย ออกจาก  O บ้านพัก    O ส านกังาน  O ประเทศไทย   
ตั้งแต่วนัท่ี...........เดือน................พ.ศ. ..............เวลา...............น.และกลับถึง   O บ้านพัก    
O ส านักงาน   O ประเทศไทย วันที่........เดือน................พ.ศ..................เวลา.................น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้...........วนั............ช่ัวโมง 
            ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการส าหรับ O ข้าพเจ้า   O คณะ
เดินทาง ดังนี้  
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางประเภท ...............จ านวน  ....วัน.........คน  รวม ......................  บาท 
ค่าที่พักประเภท   ...............................จ านวน ......วัน .......คน  รวม........................  บาท                 
ค่าพาหนะ          .......................................................................รวม..........................บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ..........................................................................รวม...........................บาท 
                                                                รวมเงินท้ังสิ้น..........................บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)............................................................................................ 
         ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริงและหลักฐานการจา่ย
ที่ส่งมาด้วยจ านวน..........ฉบับ รวมทั้งจ านวนเงินท่ีขอเบิกถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

                                                ลงช่ือ...............................................ผู้ขอรับเงิน 
                                                       (............................................) 
                                               

แบบฟอร์มที่ใช้ในการเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
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ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินท่ีแนบ
ถูกต้องแล้ว 
เห็นควรอนุมตัิให้เบิกจ่ายได ้
ลงช่ือ.................................................... 
        (.................................................) 
ต าแหน่ง................................................ 
วันท่ี....................................................... 

                 อนุมัติให้จ่ายได ้
 
 
       ลงช่ือ.............................................. 
         (.......................................................) 
    ต าแหน่ง.................................................... 
     วันท่ี......................................................... 
 

  
 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจ านวน..................................บาท 
(..........................................................................................)ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
ลงช่ือ...................................ผู้รับเงิน      ลงช่ือ.........................................ผู้จา่ยเงิน 
     (.......................................)          (...................................)                        
    ต าแหน่ง...........................                  ต าแหน่ง................................. 
    วันท่ี.................................                  วันท่ี........................................ 
       จากเงินยืมตามสัญญาเลขท่ี........................วันท่ี......................... 
หมายเหต…ุ………..………………………………………..……………………………………………………… 
ค าชี้แจง  

1. กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หาก
ระยะเวลาในการเริม่ต้นและสิ้นสุดการ 

            เดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอยีดของวันเวลาแตกตา่ง
กันของบุคคลนั้นในช่องหมายเหต ุ

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคลให้ผู้ขอรับเงินเป็นผูล้งลายมือช่ือผู้รับเงินและ
วันเดือนปีท่ีรับเงินกรณีที่มีการยืมเงิน  
ให้ระบุวันท่ีที่ไดร้ับเงินยืม เลขท่ีสญัญายมืและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 

3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมอืช่ือใน
ช่องผู้รับเงิน ทั้งนี้ให้  ผู้มีสิทธิแต่ละคน  
ลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนท่ี 2)
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               หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ                                           ส่วนท่ี 2 

 ช่ือส่วนราชการ...........................................................................จังหวัด............................................                    แบบ 8708 
ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของ...................................ลงวันท่ี..............เดือน.....................พ.ศ............................  

 

   จ านวนเงินท้ังสิ้น (ตัวอักษร)......................................... .........                       ลงช่ือ................................................ผู้จา่ยเงิน  
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แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 

    วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ...................... 

เรื่อง     ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางในการเดินทางไปปฏิบตัิราชการ 

เรียน     ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

 ด้วยข้าพเจ้า                        ต าแหน่ง                 
สังกัด หน่วย/งาน     โทรศัพท์ติดต่อ    
มีความประสงค์ขออนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง เพื่อไปราชการที ่   
                ต าบล                   อ าเภอ                    จังหวัด.......................                      
ระยะทาง ไป-กลับ ประมาณ          ก.ม.   มีผู้ร่วมเดินทาง จ านวน   คน เพื่อ
เดินทางไปปฏิบตัิราชการ เรื่อง                        
ออกเดินทางในวันท่ี        เดือน                 พ.ศ.        เวลา      ถึงวันท่ี         
เดือน      พ.ศ.             เวลา       จ านวน       วัน โดยในการ
เดินทางไปราชการในครั้งน้ี  (   ) จ าเป็นต้องพักค้างคืน    (   )  ไม่พักค้างคืน   ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ได้แก่  (  ) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (  )  ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ    
(   ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการไปราชการในครั้งน้ี ขออนุมัติเบิกจากงบประมาณ (  )  งบ
กลาง ศธจ.เลย (  ) งบประมาณโครงการ ............................................................................ 
ซึ่งได้รับจดัสรรจาก (  )  สป.ศธ  (  ) อื่นๆ............................................................................. 

      ลงช่ือ...................................................... ผู้ขออนุญาต                                                                                                             

ความเห็นเจ้าหน้าที ่
เห็นควร 
(  )  อนุมตัริถหมายเลข
ทะเบียน.......................... 
โดยมี.........................พขร. 
(  ) ................................. 
ลงช่ือ.........................จนท. 
 

ความเห็นกลุ่มอ านวยการ 
(  ) เห็นควรอนุญาตตามเสนอ 
ลงช่ือ...............ผอ.กลุม่ อนก. 
 
(  ) เห็นควรตามเสนอ 
ลงช่ือ......................รอง ศธจ. 

ความเห็น/ค าอนมัติ 
 
 (  ) อนุมัติ (  ) ....................... 
 
ลงช่ือ.........................ศธจ.เลย 
……………………………………. 
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                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่ม                      ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย   โทร 042830732 
ที่                           วันที ่                                         .                                                                      
เรื่อง   ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตวัเป็นพาหนะเดินทางไปปฏิบตัิราชการ 

เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

            ด้วย  ข้าพเจ้า ............................. ต าแหน่ง ............................. ไดร้ับค าสั่ง./หนังสือ 
ที่ ........../.........ลว.......................ให้เดินทางไปปฏิบัติราชการ  เรื่อง  ...................................... 
ณ ..............................อ าเภอ................จังหวัด.....................ในวันท่ี........................................ 

             ในการเดินทางไปปฏิบตัิราชการในครั้งน้ี ข้าพเจ้ามีความจ าเป็นและประสงค์ขอ
อนุญาตใช้รถยนตส์่วนตัว ยี่ห้อ ........................ หมายเลขทะเบียน ................... เป็นพาหนะ
ในการเดินทางไปฏิบัตริาชการ เนือ่งจากรถยนต์ราชการส่วนกลางตดิราชการอื่นและราชการ
ทีป่ฏิบัติ จ าเป็นต้องเดินทางด้วยความรวดเร็ว ให้ทันปฏิบัติหนา้ที่ ณ จุดที่ไดร้ับมอบหมาย 
และมสีัมภาระทีต่้องน าไปใช้ในการปฏิบัตหิน้าท่ีจ านวนมาก โดยมรีะยะทางจาก (  ) บ้านพัก 
(  ) ส านักงานฯ ถึง ........................จ านวน...................กโิลเมตร ไป-กลับ รวมจ านวน............
กิโลเมตร   ข้าพเจ้าขออนุมตัิขอเบกิเงินค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงตามระเบียบฯ กิโลเมตรละ  
4. บาท  รวมเป็นเงินจ านวน  ..................บาท  (......................... ...........................) โดย
ข้าพเจ้าจะน าส่งหลักฐานขอเบิกหลังจากเดินทางกลับจากการไปปฏบิัติราชการในครั้งนี้แล้ว 
ทั้งนี ้หากเกิดอุบัติเหตจุากการที่น ารถยนตส์่วนตัวไปราชการครั้งนี้ ทางราชการไมต่้อง
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                       ลงช่ือ.........................................ผูข้ออนุญาต 
                                         (..................................................) 
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ความเห็นของกลุ่มอ านวยการ 

   ได้ตรวจสอบแล้ว ในวัน เวลา ดงักล่าว
ข้างต้นแล้ว   

-  รถยนต์ราชการ ทะเบยีน ฮฐ 6492  
กทม. ไปราชการที่....................................... 

-  รถยนต์ราชการทะเบียน ฮ7 7857  
กทม.  ไปราชการที่
................................................. 

 

  ลงช่ือ......................................... 
      (..............................................) 
     เจ้าหน้าท่ีควบคุมยานพาหนะ 
   ( ) เห็นควรอนุญาตให้ใช้รถยนตส์่วนตัว 
       และอนุมัติให้เบิกค่าชดเชยฯ 
ลงช่ือ.............................ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
   (......................................) 

ความเห็น/ค าอนุมัติ ผู้บังคับบัญชา 

 (  ) เห็นควรอนุญาต (  ) ……………………..... 

        ลงช่ือ..................................รอง ศธจ.เลย 
             (............................................)   
 
ความเห็น/ค าอนุมัติ ผู้บังคับบัญชา 
   (  ) อนุมัติ   (  ) ...................................... 
 
       ลงช่ือ............................................ 
            (..............................................) 
         .................................................... 
               .........../............./.............. 
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   การขอเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
…………………. 

1. ผู้มีสิทธิขอเบิก 
- ข้าราชการ 
- ลูกจ้างประจ า 
- พนักงานราชการ 
- ผู้รับจ้างจากการจ้างเหมาบริการ (ตามข้อตกลงในสญัญาจ้าง) 
- ผู้มีสิทธิข้างต้น ต้องเป็นบคุลากรในหน่วยงานเท่านั้น /บุคลากร

ภายนอกหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบนี้ได้ 

2. หลักเกณฑก์การเบิกจ่าย 
- จ่ายตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีปกตินอกเวลาราชการ  
- ต้องได้รับอนมุัติจากผู้มีอ านาจอนมุัติก่อน 
- กรณีมรีาชการจ าเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลา โดยไมไ่ด้รบั

อนุมัติให้รีบขออนุมัตโิดยไม่ชักช้า 

3. อัตราการเบิกจ่าย  

ล าดับ เวลาการท างาน 
อัตรา

ค่าตอบแทน/ชม. 
หมายเหต ุ

1 นอกเวลาวันท าการปกต ิ 50.- บาท ไม่เกิน 4 ขม./วัน 
2 วันหยุดราชการ 60.- บาท ไม่เกิน 7 ชม./วัน 
3 ปฏิบัติงานหลายช่วงเวลาในวันเดยีวกัน ให้นับรวมกันได ้
4 ถ้าได้รับค่าตอบแทนอ่ืนจากการท างานนอกเวลา ให้เบิกได้ทางเดียว 
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4. กรณีที่เบิกเงินตอบแทนนอกเวลาราชการไม่ได้ 
- อยู่เวรรักษาการณ์ สถานที่ราชการ 
- ปฏิบัติงานไม่เตม็จ านวนช่ัวโมงท่ีก าหนดตามระเบียบ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชกรต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายใน 
15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

6. เอกสารประการขอเบกิจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- บันทึกอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- ค าสั่งอนุญาตใหเ้จ้าหน้าท่ีปฏิบติงานนอกเวลาราชการ 
- หลักฐานการลงลายมือช่ือ (การมาปฏิบัติงาน) 
- หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22



 
 

 

                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ................................................................................................................................ 
ที่......ศธ 02109/..........................    วันท่ี  ............................................................... 
เรื่อง   ขออนุมัติปฏิบัตินอกเวลาราชการ 
เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

          เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 ด้วยกลุ่ม...................................... มีภาระงานราชการเร่งด่วนท่ีต้องปฏิบัติ
...................................................................................................................................... 
ซึ่งไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาราชการปกตไิด้ทัน  

 ข้อพิจารณา 
 กลุ่ม…....................................................... ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย ตามระยะเวลาที่ก าหนด และ
เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จึงขออนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ จ านวน .............คน ระหว่างวันที่ .............................................  
รวม ................. วัน    (   ) วันท าการ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. วันละ 4 
ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 50 บาท (   ) วันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
วันละ 7 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 60 บาท ดังนี้  

1. ..............................................  ต าแหน่ง......................................... 
2. .............................................  ต าแหน่ง.......................................... 
3. ................................................ต าแหน่ง.......................................... 
4. .............................................. ต าแหน่ง.......................................... 
5. ................................................ต าแหน่ง.......................................... 
6. .............................................. ต าแหน่ง.......................................... 
7. ………………………………………. ต าแหน่ง......................................... 

ฯลฯ 
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ทั้งนี้ ขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ      จ านวน.....................บาท 
(..................................................................... ...........................) จากเงินงบประมาณ 
ส านักงานปลัดกรทรวงศึกษาธิการ (  ) งบประจ า  (  ) โครงการ.................................. 
.......................................ปีงบประมาณ พ.ศ. ..................................  (  ) งบ
ด าเนินงาน (  ) งบรายจ่ายอื่น  โดยการเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
การคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 
2550 โดยให้.............................................. ต าแหน่ง ..........................................  
เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน 

                ข้อเสนอ 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 
                                         ลงช่ือ..........................................เจ้าหน้าที่ 
                                              (..............................................) 
                                ต าแหน่ง.............................................................. 
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ค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ที่  ......... /............... 

เรื่อง  อนุญาตให้ข้าราชการและลกูจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
.............................................. 

     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เห็นชอบให้ข้าราชการและลูกจา้ง 
ปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ เพื่อปฏบิัติงานภาระงานเร่งด่วน เรื่อง................................ 
...................................................................................................................................... 
จึงอนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างปฏบิัตินอกเวลาราชการปกติ จ านวน...........คน ดังนี้ 

1. ...................................... 
2. ...................................... 
3. ...................................... 
4. ...................................... 
5. ...................................... 

..........................................

..........................................

..........................................

.......................................... 

.......................................... 

ผู้ควบคุม 

ผู้ปฏิบัต ิ

ผู้ปฏิบัต ิ

ผู้ปฏิบัต ิ

         จึงอนุญาตให้บุคลากรดังรายนามข้างต้น ปฏิบตัิให้เป็นไปตามระเบยีบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๗ อย่างเคร่งครดั โดยให้อยู่ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายให้
บรรลตุามวตัถุประสงค์ ท้ังนี้ อนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ในวันท่ี…….. 
............................................................... รวม ..............วัน 

        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่  ................................   พ.ศ. ..................... 
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บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตามบันทึกขออนุมัติ กลุม่....................................  ที่ ศธ 02109/-.. ลว.................... 

ประจ าวัน  ..........ที่ .............................................. (  ) วันท าการ  ( / ) วันหยุด 
ที ่ ช่ือ-สกุล เริ่มเวลา ลงช่ือ กลับเวลา รวมเวลา/ช.ม. 
1  08.30  16.30 7 
2  08.30  16.30 7 
3  08.30  16.30 7 
4  08.30  16.30 7 
5  08.30  16.30 7 
6  08.30  16.30 7 
7  08.30  16.30 7 
8  08.30  16.30 7 
9  08.30  16.30 7 

 
 

       ลงช่ือ.............................................ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                 (............................................) 
              ..................................................... 
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บัญชีลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ตามบันทึกขออนุมัติ กลุม่.....................................  ที่ ศธ 02109/-.. ลว.................... 

ประจ าวัน  ..........ที่ .............................................. ( / ) วันท าการ  (    ) วันหยุด 
ที ่ ช่ือ-สกุล เริ่มเวลา ลงช่ือ กลับเวลา รวมเวลา/ช.ม. 
1  17.00  21.00 4 
2  17.00  21.00 4 
3  17.00  21.00 4 
4  17.00  21.00 4 
5  17.00  21.00 4 
6  17.00  21.00 4 
7  17.00  21.00 4 
8  17.00  21.00 4 
9  17.00  21.00 4 

 
 

       ลงช่ือ.................................................ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
                 (............................................) 
              ..................................................... 
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              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ...........................................................................................................................  
ที่......ศธ 02109/....................................... วันท่ี   .................................................. 
เรื่อง   ขออนุมัติปฏิบัตินอกเวลาราชการ 
เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

          เรื่องเดิม 
 ตามหนังสือ กลุ่ม ........................  ที่ ศธ 02109/...-... ลว.......................... 
อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ระหว่างวันท่ี.........................................เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย นั้น  

 ข้อพิจารณา 
 กลุ่ม..................................................ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย จึงขอ
อนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ ระหว่างวันท่ี ..........................................
ของ ....................................และคณะ รวม ...........คน ใบส าคัญ จ านวน .............ฉบับ 
เป็นเงิน ...........................บาท  (........................................) โดยขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ............... แผนงาน................................................... 
โครงการ........................................ กิจกรรมหลัก.........................................................
งบ .......................ค่าตอบแทน  และได้แนบใบเบิกเงินและใบส าคัญคู่จ่ายมาพร้อมนี ้

          ข้อเสนอ 

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                           ลงช่ือ................................................... 
                                              (.....................................................) 
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                                               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ................................................................................................................................    
ที่...........ศธ 02108/.............................  วันท่ี   .......................................................... 
เรื่อง   รายงานผลการปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ 
เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดเลย 

          เรื่องเดิม 

 ตามหนังสือ กลุม่ ........................  ที่ ศธ 02109/..-..ลว
...............................  อนุมัติใหเ้จ้าหน้าท่ีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ ระหว่างวันท่ี.........................................................................เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเปา้หมาย นั้น  

 ข้อเท็จจริง 

 บัดนี้ กลุ่ม.........................................ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  ได้
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ในวันท่ี  ............................................เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีบุคลากรปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ตามบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการ จ านวน  
........ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ...............คน  

 จึงรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามแบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่แนบมาพร้อมนี้   

          ข้อพิจารณา 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                              ลงช่ือ................................................... 
                                                 (.......................................................) 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ส่วนราชการ  ส านักงานศึกษาธกิารจังหวัดเลย  ประจ าเดือน............................พ.ศ. ............................ 

ชื่อ ......................................................... 

ที ่ วัน เดือน ปี 
เวลาปฏิบัติงาน 

ผลการปฏบิัติงาน ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
เวลามา เวลากลับ 

       
       
       
       
       
       
       

                             
หมายเหตุ รายงานการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล รายวัน จนครบจ านวนวันที่ปฏิบัติงาน 
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   ขอรับรองว่า ผู้มีรายชื่อข้างต้นปฏิบัติงานนอกเวลาจริง 
 ลงช่ือ...................................ผู้รับรองการปฏิบัติงาน     

(..........................................) 
ต าแหน่ง.................................... 
 วันท่ี........./.........../........... 

ลงช่ือ...............................................ผู้จ่ายเงิน 
      (.................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 
      วันท่ี.........../.........../.......... 

  

31



 
 

 

การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา 
....................... 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
 การอบรม ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/เชิงปฏิบตัิการ การบรรยายพิเศษ ฝึกงาน  

ดูงาน 
 มีโครงการ มีหลักสูตร ก าหนดช่วงเวลาชัดเจนแน่นอน เพื่อพัฒนาบคุคล/เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
 ไม่มีการรับปริญญา/ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 

            ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 ประเภท 
            *  ประเภท ก ผู้เข้รับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐระดบัทักษะพิเศษ 
เชี่ยวชาญ ทรงวุฒิระดับสูง 
            *  ประเภท ข ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินก่ึงหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐระดบัปฏิบัติงาน 
ช านาญงาน ช านาญการ อาวุโส อ านวยการระดับตน 
           *  บุคคลภายนอก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ (จัดได้เฉพาะ
ในประเทศเท่านั้น) 
              บุคคลที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ 
             *  ประธานในพิธีเปิด-ปิด แขกผู้มีเกยีรต ิ
            *  เจ้าหน้าท่ี 
            * วิทยากร 
            *  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
            *  ผู้สังเกตการณ ์
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          ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวน 16 รายการ  
 ค่าอาหาร (ตามมาตรการประหยดั) 

ระดับการ
ฝึกอบรม 

สถานท่ีรัฐ สถานท่ีเอกชน 
มาตรการประหยัด 
ศธจ.เลย (ไม่เกิน) 

ครบ
มื้อ 

ไม่ครบมื้อ ครบมื้อ 
ไม่ครบ
มื้อ 

ของรัฐ เอกชน 

ประเภท ก 850 600 1200 850 - - 
ประเภท ข 600 400 950 700 200/

มื้อ 
200/25

0 
บุคคลภายนอก 500 300 800 600 - - 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (เบิกตามมาตรการประหยัด) 
                                                                                             บาท/มื้อ/คน 
สถานท่ีราชการ ไม่เกิน 35.- 
สถานท่ีเอกชน ไม่เกิน 50.- 

 ค่าเช่าท่ีพัก 
ประเภทฝึกอบรม ห้องพักเดี่ยว (ไม่เกิน) ห้องพักคู่ (ไม่เกิน) 

ประเภท ก 2,400.- 1,300.- 
ประเภท ข 1,550.- 900.- 
บุคคลภายนอก 1,200.- 750.- 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย  * ฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ให้พัก 2 คน/ห้อง 
               * ผู้สังเกตการณ์/เจ้าหน้าที่ ระดับ ปง. ชง. อาวุโส ปก. ชก. ชพ. 
อ านวยการต้น  ให้พัก 2 คน/ห้อง 
               * ผู้สังเกตการณ์/เจ้าหน้าท่ี ทักษะพิเศษ ชช. ทรงคุณวุฒิ อ านวยการ
สูง บริหารต้น-สูง ให้พัก 1 คน/ห้อง  
               * ประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตามและวิทยากร จัดให้พักห้องพักคน

เดียวหรือพักคู่ก็ได้ 
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 ค่าวิทยากร  
ประเภทฝึกอบรม บุคลากรภาครัฐ มิใช่บุคลากรภาครัฐ 

ประเภท ก 800.- 1,600.- 
ประเภท ข 600.- 1,200.- 
บุคคลภายนอก 600.- 1,200.- 

                 หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
* บรรยาย จ่ายไดไ้มเ่กิน 1 คน/อภิปราย สัมมนาเป็นคณะ จ่ายไดไ้ม่เกิน  

5 คนรวมผู้ด าเนินรายการ/แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ อภิปราย ท ากิจกรรม จ่ายได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน  
* วิทยากรเกินจ านวนก าหนด ให้เฉลี่ยจ่าย 
* นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางฝึกอบรม ไม่หักเวลารับประทานอาหารว่าง 
* แต่ละชั่วโมงต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที ถ้าไม่ถึง 50 นาที แต่เกินกว่า  

25  นาทีให้จ่ายกึ่งหนึ่ง 
 ค่าพาหนะ 

ปะเภท 

ค่าแท็กซ่ี/ไม่เกิน 

เครื่องบิน 

ชดเชยค่าพาหนะเหมา
จ่าย 

ภายใน 
จงัหวัด 

เขต
ติดต่อ
ผ่าน 
กทม. 

เขต
ติดต่อ 
จ.อื่น 

รถยนต์ 
กม.ละ 

จักรยานยนต์ 
กม.ละ 

ทั่วไป-ชง.ขึ้นไป จ่ายจริง 500 400 ช้ันธรรม/ 
จ่ายจริง 

4 2 

วิชาการ- ชก.
ขึ้นไป 

จ่ายจริง 600 500 ช้ันธรรมดา/
จ่ายจริง 

4 2 

อ านวยการต้น-
สูง 

จ่ายจริง 600 500 ช้ันธุรกิจ/ 
จ่ายจริง 

4 2 

บริหารต้น-สูง จ่ายจริง 600 500 ช้ันธุรกิจ/ 
จ่ายจริง 

4 2 
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เกณฑ์การเบิกจ่าย 
       * พรก.เดินทาง (ฉ.9) พ.ศ.2560 ม.5 ก าหนดให้เบิกค่าพาหนะรับจ้างได้ โดยไมม่ีการ
แบ่งระดับต าแหน่ง โดยผู้เดินทางต้องช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นไว้ในหลักฐานขอเบิกค่า
พาหนะนั้น 
       * ระดับปฏิบัติงาน ปฏิบตัิการ  ที่เดินทางโดยเครื่องบินไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามระเบียบฯ 
ให้เบิกไดเ้ทียบเท่าภาคพื้นดิน แตห่ากมีความจ าเป็นรีบด่วนเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ก็ให้
สามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ แต่ต้องไดร้ับอนุมัติจากศึกษาธิการจังหวัดก่อนการเดินทาง
เท่านั้น 
        * ค่าชดเชยพาหนะเหมาจ่าย เบิกไดเ้ฉพาะกรณีที่ผูจ้ัดไม่จัดพาหนะหรือไม่รับผิดชอบ
ค่าพาหนะ ซึ่งต้องไดร้ับอนุมัติให้ใช้ยานพาหนะส่วนตัว ค านวณระยะทางตามเส้นทางกรมทาง
หลวง หรือ google map ในเส้นทางที่สั้นและตรง 

 ค่ากระเป๋า/สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร เบิกได้ตามมาตรการประหยัด  
(ไม่เกิน 200 บาท/ใบ) 

 ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ไมเ่กินแห่งละ 1,500.- บาท 
 ค่าพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม 
 ค่าประกาศนียบัตร 
 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ 
 ค่าเช่าอุปกรณ์ 
 ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ 
 ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
 ค่าหนังสือ 
 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 

*  ค่าใช้จ่ายข้อ 9 รายการล าดับสุดท้าย เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง  กรณีซื้อ/จ้าง/เช่าต้อง
ด าเนินการตามวิธีการทางพัสดุด้วย (จัดหาผ่านกลุ่มอ านวยการ) 
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       ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
       ต้นสังกัดอนุมัติเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวจ้องหรือที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ 
ค่าใช้จ่ายของผู้เข้าอบรมประกอบด้วย 
       * ค่าลงทะเบียนเท่าที่จ่ายจริง 
       * ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พักรวมไว้ในค่าลงทะเบียน/ผู้จัดออกให้ท้ังหมดต้องงดเบิก 
       * ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าว/ผู้จัดไม่จัดอาหาร ที่พัก ให้เบิกในส่วนที่ไม่ได้
ออกให้ตาม พรก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ยกเว้น ค่าเช่าท่ีพักเบิกตามระเบียบ 
        * ค่าพาหนะ 
          - กรณีสถานที่จัดฝึกอบรมภายในเขต กทม.ให้เบิกค่าพาหนะประจ าทาง ยกเว้นเป็น
สถานที่ซึ่งไม่มีรถประจ าทางผ่าน หรือกรณีไม่สามารถจัดรถราชการให้ได้ และมีความจ าเป็น
เร่งด้วนเพื่อประโยชน์ทางราชการ 
          - กรณีสถานที่จัดฝึกอบรมต่างจังหวัด ให้เบิกค่าพาหนะได้ตาม พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
         * การค านวณเบี้ยเลี้ยง กรณีฝึกอบรมที่มีการจัดอาหาร 
           - ให้นับเวลาตั้งแต่ออกจากท่ีอยู่/ที่ท างาน จนกลับถึงที่อยู่/ที่ท างาน 
           - 24 ชม. คิดเป็น 1 วัน /เกินกว่า 12 ชม.คิดเป็น 1 วัน 
           - ให้หักเบี้ยเลี้ยงตามจ านวนมื้ออาหารที่หน่วยจัดฝึกฯ จัดอาหารให้  เช่น เบี้ยเลี้ยง 
1 วัน = 240 บาท จัดอาหารให้ 1 มื้อ หัก 80 บาท  (240/3=80 บาท) เบี้ยเลี้ยงจ่ายจริง  
160 บาท เป็นต้น 
         * ส าหรับประธาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม วิทยากร เจ้าหน้าท่ี ผู้สังเกตการณ์ จะเบิก
เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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เอกสารประกอบการขอเบิกค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม 
ประเภทรายจ่าย หลักฐาน/เอกสารขอเบิก 

ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/อบรม/สมัมา/
โครงการต่างๆ  
 
 
 
 

1. ค่าอาหาร/อาหารว่างและ
เครื่องด่ืม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ค่าเช่าท่ีพัก 
 
 
 

1. บันทึกขออนุมัติใช้จ่ายเงินโครงการ แนบส าเนา
โครงการทีผู่้มีอ านาจอนุมตัิแล้ว  
2. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ  
    2.1 รายการค่าใช้จ่าย 
    2.2 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
    2.3 สถานท่ีด าเนินการ 
    2.4 ระยะเวลา / ก าหนดเวลาด าเนินการ 

หลักฐานใบส าคญัอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
* ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ประกอบการ 
* ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีหรอืบิลเงินสดที่
ผู้ประกอบการออกให้ โดยอย่างนอ้ยต้องแสดงรายการ 
- ช่ือ สถานท่ีอยู่  
- วัน เดือน ปี ที่รับเงิน 
- รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร 
- จ านวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 
- ลายมือช่ือผู้รับเงิน 
* บิลเงินสด กรณีบลิเงินสดมีรายละเอียดรายการไม่
ครบถ้วนให้ผู้ยมื(เจ้าของโครงการ) จัดท าใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111) แนบด้วย 
* ใบส าคัญรับเงิน  
* กรณีผู้ประกอบการไมส่ามารถออกใบเสร็จรับเงิน บิล
เงินสดได้ ให้ผู้ยมืจัดท าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ 
บก 111)  

1. ใบใบเสรจ็รับเงิน/ใบก ากับภาษขีองโรงแรมหรือ
ผู้ประกอบการ 
2. ใบแจ้งรายการของโรงแรม (FOLIO) หรือ
ผู้ประกอบการ 

37



 
 

 

ประเภทรายจ่าย หลักฐาน/เอกสารขอเบิก 
3. ค่าพาหนะ 
   3.1 ค่าเครื่องบิน 
 

   3.2 ค่าพาหนะรับจ้าง 
 
 

   3.3 ค่าเช่ารถ/ค่าน้ ามันรถ
เช่า 

   3.4 ค่าน้ ามันรถ กรณีใช้
รถยนต๋ราชการ 

   3.5 ค่าบริการทางด่วน 

   3.6 ค่าโดยสารรถประจ า
ทาง  รถไฟ 

   3.7 ค่าชดเชยพาหนะ
ส่วนตัว 

   3.8 ค่าวิทยากร 
        ค่าตอบแทน ค่าที่พัก 
ค่าพาหนะ  

ใบเสร็จรับเงินและกากบัตรโดยสารเครื่องบิน (ถ้ามี) กรณี
ซื้อ E-ticket ให้ใช้ Itinerary Receipt 
ใช้ใบเสร็จรับเงิน กรณีใบเสร็จรับเงินแสดงรายการไม ่

ครบถ้วนหรือไม่ได้รับหลักฐานการจ่ายเงินให้ใช้ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก 111)  
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างผ่านกระบวนการระเบียบพัสดุ 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษีค่าน้ ามัน 
บันทึกขอใช้รถยนต์ราชการที่ผู้มีอ านาจลงนามอนุมตัิแล้ว 

ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานแสดงการรับเงินของผู้
ให้บริการ 

ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบแทนใบเสร็จรับเงิน ( บก.111) 

ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111)  
หนังสือขออนุญาตใช้รถส่วนตัวท่ีผูม้ีอ านาจอนุมัติแล้ว 

เอกสารแสดงระยะทาง เช่น ใบแสดงระยะทางของ 
Google Map เป็นต้น 

ใบส าคัญรับเงินส าหรับวิทยากร 
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 
ตารางอบรมทีร่ะบุช่ือวิทยากร 
หนังสือเชิญ หนังสือตอบรบัการเปน็วิทยากร    

หมายเหตุ :  
1. กรณีผู้จดัมีค่าใช้จ่าย ค่าอาหาร/ที่พัก/เครื่องบิน/ค่าเช่ารถ/น้ ามัน ให้จัดท า) เป็นรายงาน
สรุปค่าใช้จ่าย 
2. กรณีผู้จดัมีค่าใช้จ่าย เบีย้เลี้ยง/พาหนะ(TAXI) ส าหรับเจ้าหน้าที่ท่ีเดินทางก่อน-หลัง ให้
จัดท ารายงานขอเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ  8708) แนบประกอบด้วย 
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การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 

พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 
พระราชกฤษฎีกาเบี้ประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องก าหนดรายช่ือคณะกรรมการ และ

คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับ 
เ บี ้ย ป ร ะชุม เ ป็น ร าย เ ดือน  แ ล ะ อัต ร า เ บี ้ย ป ร ะชุม เ ป็น ร าย

เดือน และเป็นรายครั้ งส าหรับ                
กรรมการ อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ.2551 
พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 

เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกเบี้ยประชุม 

   1. สัญญาการยมืเงิน (แบบ 8500) แนบประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุม 
   2. ส าเนาหนังสืออนุมตัิให้จัดประชุม  
   3. ส าเนาหนังสือเชิญประชุม (ให้ตอบรับการเข้าประชุมระบุช่องทางการเข้า
ร่วมประชุม) ประกอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์  
   4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรี เจ้าสังกัด ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกา
เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547  
   5. หนังสือมอบหมายหรือหลักฐานการมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เข้าร่วมประชุมแทน            
      (กรณีกรรมการ หรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยต าแหน่งไม่สารมาถ
เข้าร่วมประชุมได้ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน) 
   6. ระเบียบวาระการประชุม 
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   7. รายงานการประชุม (แนบล้างหนี้) 
8. หลักฐานการจ่ายเบี้ยประชุมฯ (แบบ 4219) พร้อมลงลายมือช่ือของผู้มา

ประชุมและเข้าร่วมประชุม  (แนบล้างหนี้) 
9. หนังสือน าส่งใบส าคัญเพื่อชดใช้เงินยืม  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่กรรมการหรืออนุกรรมการซึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยต าแหน่งไม่

สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แตไ่ดม้อบหมายให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยท าเป็น

หนังสือหรือมีหลักฐานการมอบหมาย ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีใน

ฐานะกรรมากรหรืออนุกรรมการแทนผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ ละให้นับเป็นองค์

ประชุม ตลอดจนมสีิทธ์ิได้รับเบีย้ประชุมในอัตราเดียวกันกับกรรมการหรือ

อนุกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2550 
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ภาคผนวก 
  

42



 
 

 

 
 

          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุม่........................................................   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ที่                                                           วันที ่    
เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์จาก (  ) งบประจ า (  ) งบโครงการ ปี 2565 

เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดเลย  
                ด้วยข้าพเจ้า ............................................ มีความประสงค์จะส่งซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์  
ที่ใช้ประจ าที่กลุ่ม........................................ตามรายการด้านล่างนี้  เนื่องจากครุภัณฑ์ดังกล่าว  
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมีอาการขัดข้องเบื้องต้น คือ .............................................. 
ในการซ่อมบ ารุงในครั้งนี้ ขออนุมตัิเบิกค่าใช้จ่าย จากเงินงบประมาณ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย   (  ) รายจ่ายงบด าเนนิงาน งบประจ า ปี 2565 
                (  ) รายจ่ายโครงการ.............................................................................................. 

ล าดับที ่ รายการครุภณัฑ์ขอซ่อมบ ารุง เลขรหสัครภุณัฑ ์ จ านวนเงิน หมายเหต ุ
     
     

จ านวนเงิน (ตัวอักษร)   
(ลงช่ือ)……..…….……………….…ผู้ขออนุมัติซ่อม 
       (...........................................) 
         ......../................../........... 

 (  ) เห็นควรอนุมัติ  (  )............................... 
      ลงช่ือ..................................ผอ.กลุ่มฯ 
          (.............................................) 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มอ านวยก 
    เห็นควรอนุมัต ิ  .......................... 
       ลงช่ือ........................................เจ้าหน้าที ่

    เห็นควรอนุมัตติามเสนอ   ................ 
       ลงช่ือ........................................ผอ.กลุ่มฯ. 

ความเห็น/ค าอนุมัติของผูม้ีอ านาจตามล าดับ 
   ควรอนุมัติตามแสนอ   
       ลงช่ือ.................................รอง ศธจ.เลย 
         (.........................................) 
   อนุมัติ   ............................................. 
      ลงช่ือ......................................ศธจ.เล 

   ได้รับครภุัณฑ์เพื่อซ่อมบ ารุงข้างต้นไปถูกต้อง
แล้ว ตั้งแต่วันท่ี .......................................  
     ลงช่ือ.............................................. ผูร้ับของ 
         (...............................................) 

    ผู้รับจ้างส่งมอบงานซ่อมบ ารุงครุภณัฑ์ 
ถูกต้อง ตามรายการที่ได้รับอนุมตัแิล้ว ตั้งแต่
..........................     
ลงช่ือ...............................ผูต้รวจรบั 
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                                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กลุม่ ...........................................................ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
ที่                                                             วันที่     
เรื่อง   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการ ................................................................... 

เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดเลย  

         ตามที่ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตโิครงการ ..........................................................  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามส าเนาโครงการแนบท้ายนี้  เพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการบรรลุตามวตัถุประสงค์ จงึขออนุมัติใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ในการบริหารงานโครงการ 
จ านวน  รายการ ซึ่งก าหนดด าเนนิการในวันท่ี.........................................................ดงันี ้

ล าดับ
ที ่

รายการใช้จ่ายงบประมาณ 
จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินรวม 

1 ค่า    
2 ค่า    

3 ค่าวัสุด (แนบรายการ/สเป็ค)    
จ านวนเงินรวม (ตัวอักษร) 

(ลงช่ือ)…......………………………ผู้ขออนุมัต ิ
 (...............................................) 

  (  ) เห็นควรอนุมัติ   (  ) ......................... 

  ลงช่ือ...........................................ผอ.กลุ่มฯ 
ความเห็นของ จนท.คุมงบประมาณโครงการ 
 ได้ตรวจสอบแล้ว งบประมาณเพยีงพอ ดังนี้ 
งบอนุมัติแล้ว ...........................บาท 
ขอใช้รวมครั้งนี้ .........................บาท 
คงเหลือท้ั .................................บาท 

ลงช่ือ.........................................เจา้หน้าท่ี 
 เห็นควรอนุมตั ิ  ............................... 

ลงช่ือ..........................................ผอ.กลุ่ม  

ความเห็น/ ค าอนุมัติของผู้มีอ านาจ
ตามล าดับ 
  เห็นควรอนุมตัิตามเสนอ  .................. 

 ลงช่ือ.....................................รอง ศธจ.เลย 
       (.........................................) 
 เห็นชอบ  อนุมัติ   ........................ 

    ลงช่ือ......................................ศธจ.เลย 
     (..............................................) 
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                                             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    กลุม่ ..................................................ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย...... 
ที่                                                           วันที ่    
เรื่อง   ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณงบบรหิารส านักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดเลย  
            ด้วยข้าพเจ้า.....................................กลุม่................................มีความประสงค์ขออนุมัติ 
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายการด้านล่างนี้ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เรื่อง................................ 
ก าหนดใช้จ่ายภายในวันท่ี.................................โดยขออนุมัติใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
งบบริหารส านักงาน ศธจ.เลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ตามรายละเอียดดังนี ้

ล าดับ
ที ่

 รายการพสัดุที่ต้องการใช้       
(ระบุคุณลักษณะพอสังเขป) 

จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงินรวม 

1     
2     

     
จ านวนเงินรวม (ตัวอักษร) 

   (ลงช่ือ)……......…………ขออนุมัติ 
      (...........................................) 

(  ) เห็นควรอนุมัติ   (  ) ......................... 

 ลงช่ือ........................................ผอ.กลุ่มฯ      
ความเห็นของ จนท.คุมงบประมาณ 
 ได้ตรวจสอบแล้ว งบประมาณเพยีงพอ 
ดังนี ้
อนุมัติแล้ว....................................บาท 
ขอใช้ รวมครั้งนี้ ..........................บาท 
คงเหลือ. ....................................บาท 

  ลงช่ือ......................................เจา้หน้าท่ี 
 เห็นควรอนุมตั ิ............................... 

   ลงช่ือ.....................................ผอ.กลุ่ม 

ความเห็น/ ค าอนุมัติของผู้มีอ านาจตามล าดับ 
  เห็นควรอนุมตัิ  .................... 

ลงช่ือ.................................รอง ศธจ.  
(........................................) 

อนุมัติ   ........................ 

 ลงช่ือ.................................ศธจ.เลย 
 (...............................................) 
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