หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูใหกับนักเรียนดวยงบเงินอุดหนุน
สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อใหการเบิกจายคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูใหกบั นักเรียนไดแก การพานักเรียนไปรวมกิจกรรม
วิชาการ กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือทัศนศึกษาตามแหลงเรียนรูทงั้ ในและนอกโรงเรียน ตามนโยบาย
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทัง้ การพานักเรียนไปรวมกิจกรรมหรือ
รวมแขงขันทางการศึกษา กับโรงเรียน/หนวยงานอื่น โดยใชจายจากงบเงินอุดหนุนที่โรงเรียนไดรบั ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดหลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูใหกับนักเรียน ดังนี้
1 การวางแผนกิจกรรมตางๆตอง-ใหภาคี 4 ฝาย (ผูแทนครู ผูแทนผูป กครอง ผูแทนนักเรียน ผูแทนชุมชน และผูแทน
กรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสวนรวมและพิจารณา
2 การพิจารณาสถานที่สําหรับจัดกิจกรรมรวมทั้งการพักแรม –ใหเลือก-ใชบริการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ เปนอันดับแรก กรณีตองจัดกิจกรรม-ในสถานที่ของเอกชน-ใหอยู- ในดุลพินจิ ของผูอํานวยการโรงเรียน
โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และวงเงินที่อยู-ในความรับผิดชอบ
สําหรับคา-ใชจาย-ในการจัดกิจกรม/การแขงขัน แบงเปน 2 กรณี
กรณีที่ 1 โรงเรียนเปนหนวยงานผูจัดกิจกรรม /การแขงขัน –ใหเบิกจายคา-ใชจายไดเทาที่จายจริง ดังนี้
1) คา-ใชจายเกี่ยวกับการ-ใชและตกแตงสถานทีจ่ ัดกิจกรรม
2) คาวัสดุตางๆ สําหรับจัดกิจกรรม
3) คาถายเอกสาร คาถายเอกสารและสิง่ พิมพ
4) คาหนังสือสําหรับกิจกรรม
5) คาเชาอุปกรณสําหรับจัดกิจกรรม
6) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกินมื้อละ 50 บาท/คน
7) คาเขาชมสถานที่แหลงเรียนรู
8) คาสาธารณูปโภค
9) คาสัมมนาคุณวิทยากร มีดังนี้
9.1) หลักเกณฑการจายคาสัมมนาคุณวิทยากร
- กรณีเปนการบรรยายใหความรูกบั นักเรียน ใหจายคาสัมมนาคุณไดไมเกิน 1 คน
- กรณีเปนการแบงกลุมทํากิจกรรม ซึ่งไดกําหนดไวในโครงการหรือหลักสูตรการจัดกิจกรรมและจําเปนตองใชวิทยากร
ประจํากลุม ใหจายคาสัมมนาคุณวิทยากรไดไมเกินกลุมละ 2 คน *การนับชั่วโมงการบรรยายหรือทํากิจกรรม ใหนับตามเวลาที่
กําหนดในตารางการจัดกิจกรรม โดยแตละชั่วโมงตองกําหนดเวลาไมนอยกวา 50 นาที กรณีกําหนดเวลาไมถึง 50 นาที แตไม
นอยกวา 25 นาทีใหจายคาสัมมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหนึง่
9.2) อัตราคาสัมมนาคุณวิทยากร
*วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐ ใหไดรับคาสัมมนาคุณวิทยากรไดไมเกิน ชั่วโมงละ 600 บาท
* วิทยากรที่มิใชเปนบุคลากรของรัฐ ใหไดรับคาสัมมนาคุณวิทยากรไดไมเกิน ชั่วโมงละ 1200 บาท ทัง้ นี้ใหใช
ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร
10). คาอาหารสําหรับจัดกิจกรรม มื้อละไมเกิน 80 บาท หรือกรณีจําเปนตองจัดกิจกรรมในสถานศึกษาของเอกชน ให
เบิกจายไดเทาทีจ่ ายจริงแตไมเกินมือ้ ละ 150 บาท
11) กรณีไมสามารถจัดอาหารใหกับผูเขารวมกิจกรรมไดทุกมื้อ หรือจัดอาหารใหเพียงบางมือ้ ใหเบิกคาใชจายไดดังนี้
11.1) สําหรับครูใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย

11.1.1) โดยคํานวณเวลาตั้งแตเวลาเดินทางออกจากสถานที่อยูหรือสถานที่อยูห รือสถานทีป่ ฏิบัติการตามปกติ จนกลับ
ถึงสถานที่อยู หรือสถานที่ปฏิบัตริ าชการปกติ แลวแตกรณี(นับเวลา 24 ชั่วโมง =1วัน หากนับไดเกิน 12 ชั่วโมง ใหนับเพิ่มอีก 1
วัน)
11.1.2) นําจํานวนวันทั้งหมด(ตามขอ11.1.1) คูณ กับอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายตามสิทธิ
11.1.3) นับจํานวนมื้ออาหารที่จัดใหตลอดการจัดกิจกรรม
11.1.4) คํานวณคาอาหารทั้งหมด โดยใหคิดคาอาหารมื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายที่ไดรบั
11.1.5) นําจํานวนเงินคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจายที่คํานวณได ตาม (ขอ11.1.2) หักดวยจํานวนเงินคาอาหารที่คํานวณได
ตาม(ขอ1.1.1.4) สวนที่เหลือเปนเบี้ยเลี้ยงที่ไดรับ
11.2 สําหรับนักเรียน ใหเบิกจายเปนคาอาหารในลักษณะเหมาจาย ในอัตราดังนี้
ที่
การจัดอาหารตอวัน
เบิกคาอาหารในลักษณะเหมาจาย
1 จัดอาหาร 2 มื้อ
คนละไมเกิน 80 บาทตอวัน
2 จัดอาหาร 1 มื้อ
คนละไมเกิน 160 บาท ตอวัน
3 ไมจัดอาหารทั้ง 3 มื้อ
คนละไมเกิน 240 บาท ตอ วัน
โดยใชแบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียน เปนหลักฐานการจาย
12) คาเชาที่พักตามที่หนวยงานใหบริการที่พักเรียกเก็บ หรือกรณีจําเปนตองพักในสถานที่ของอกชนใหเบิกจายไดเทาทีจ่ ายจริง
แตไมเกินอัตราที่กําหนด ดังนี้
*คาเชาหองพักคูคนละไมเกิน 600 บาท ตอวัน
* คาหองพักเดี่ยว คนละไมเกิน 1200 บาท
13) คาจางเหมาพาหนะรับ สง ครูและนักเรียนไปรวมกิจกรรม/ขนสงอุปกรณที่ใชในการจัดกิจกรรม
14) คาใชจายในการใชบริการสุขาใหเบิกไดตามอัตราทีห่ นวยงานที่ใหบริการเรียกเก็บ
15) คาใชจายในการใชบริการพยาบาลใหเบิกไดตามอัตราทีห่ นวยงานที่ใหบริการเรียกเก็บ
16) คาใชจายในการจัดประกวดแขงขัน หรือแขงขัน
16.1 ) คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
16.1.1 กรรมการทีเ่ ปนบุคลากรของรัฐ เบิกจายไดในอัตราไมเกินคนละ 600 บาท
16.1.2 กรรมการที่ไมไดเปนบุคลากรของรัฐ เบิกจายไดในอัตราไมเกินคนละ 1200 บาท
16.2) คาโล หรือถวยรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน เพือ่ เปนการประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละไมเกิน 1500 บาท
17) คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการจัดกิจกรรม
กรณี 2 โรงเรียนพานักเรียนไปรวมกิจกรรม/รวมการแขงขัน กับโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่น ซึ่งเปนผูจัดกิจกรรม/การ
แขงขัน ใหเบิกคาใชจายไดดังนี้
1. สําหรับครู
1.1 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่นซึง่ เปนผูจ ัดกิกรรม/การแขงขัน มีการจัดอาหาร ที่พกั และพาหนะใหแลว ใหงดเบิก
คาใชจายดังกลาว
1.2 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่นซึง่ เปนผูจ ัดกิกรรม/การแขงขัน ไมจัดอาหาร ที่พกั และพาหนะทัง้ หมดหรือจัดใหเปน
บางสวน ใหเบิกคาใชจายไดทั้งหมดหรือสวนที่ขาดสําหรับครูตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ยกเวน

* คาเชาที่พักใหเบิกไดตามทีจ่ ายจริง ไมเกินคนละ 600 บาท ตอวัน สําหรับหองพักคู และไมเกินคนละ 1200 บาทตอ
วัน คาเชาหองพักเดี่ยว
* คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหคํานวณเชนเดียวกันกับกรณีท1ี่ ขอ11.1
2 . สําหรับนักเรียน
2.1 กรณีโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่นซึง่ เปนผูจ ัดกิจกรรม/การแขงขัน มีการจัดอาหารกรณีโรงเรียนอื่นหรือ
หนวยงานอื่นซึง่ เปนผูจ ัดกิกรรม/การแขงขัน มีการจัดอาหาร ที่พัก และพาหนะใหแลว ใหงดเบิกคาใชจายดังกลาว
2.2กรณีโรงเรียนอื่นหรือหนวยงานอื่นซึง่ เปนผูจ ัดกิกรรม/การแขงขัน ไมจัดอาหาร ที่พกั และพาหนะทัง้ หรือจัดให
เปนบางสวน ใหเบิกคาใชจายไดทั้งหมดหรือสวนที่ขาดใหกบั นักเรียนดังนี้
 คาอาหารในลักษณะเหมาจาย ตามขอ 11.2(สวนของนักเรียน)
 คาเชาที่พักเหมาจาย ไมเกินคนละ 500 บาท/วัน
 คาพาหนะใหเบิกจายไดตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน(เทียบเทาระดับ 1-4)
 ใชแบบใบสําคัญรับเงินคาใชจายในการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนเปนหลักฐานการจาย
3. คาใชจายอื่นที่จําเปนสําหรับการพานักเรียนไปรวมกิจกรรม/รวมการแขงขัน
หมายเหตุ การพิจารณาเบิกจายคาใชจายดังกลาวใหคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสม ประหยัด ภายในวงเงินที่อยูในความ
รับผิดชอบเทานั้น และตองไมเปนเหตุในการเรียกเก็บเงินจากผูปกครองเพิม่ เติมดวย
**************************************************
ที่มา : หนังสือที่ ศธ 04002/ว.2983 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรือ่ ง หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมเพือ่ เสริมสรางความรูใหแกนักเรียน ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม และคาใชจายในการจัดงาน สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
*******************************
ดวย กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ไดแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการถ/คลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ ใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน สอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
พ.ศ.2549 และที่แกไขเพิม่ เติม ( ฉบับที่ 2 พ.ศ 2552 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2555) จึงยกเลิกหลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการ

ฝกอบรมและคาใชจายในการจัดงานตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/1262 ลงวันที่ 8
มกราคม 2550 และใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑใหม ดังนี้
1.คาใชจายในการฝกอบรม
1.1 การพิจารณาอนุมัติการจัดฝกอบรม/การเขารับการฝกอบรม เฉพาะเรื่องที่จําเปน และเปนประโยชนตอทางราชการ
1.2 การกําหนดเจาหนาที่จัดการฝกอบรม ผูเ ขารับการฝกอบรม เฉพาะผูท ี่ปฏิบัตหิ นาทีเ่ กี่ยวของโดยตรง
1.3 การเบิกคาใชจายในการฝกอบรมใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด ยกเวน
1.3.1 คาเชาที่พัก คาอาหาร คาอาหารวางเครื่องดืม่ ตามมาตรการประหยัดคาใชจายสําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ 04002/ว380 ลงวันที่ 28
กุมภาพันธ 2555 ตามเดิม ดังนี้
1.3.1.1 คาเชาที่พัก
ที่
ระดับการฝกอบรม
พักเดี่ยว
พักคู
1 การฝกอบรมขาราชการประเภท ก
ไมเกิน 2000 บาท
ไมเกิน 1100 บาท
2 การฝกอบรมขาราชการประเภท ข และการฝกอบรม
ไมเกิน 1200 บาท
ไมเกิน 600 บาท
บุคคลภายนอก
1.3.1.2 คาอาหาร
กรณีจัดอบรมในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐทุกระดับการฝกอบรม เบิกคาอาหารไดไมเกิน
มื้อละ 150 บาท/คน
*กรณีจัดการฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน ทุกระดับการฝกอบรม เบิกคาอาหารไดดังนี้
จัดอาหาร 1 มื้อ เบิกไดไมเกิน 350บาท ตอ คน
จัดอาหาร 2 มื้อ เบิกไดไมเกิน 550 บาท ตอ คน
จัดอาหาร 3 มื้อ เบิกไดไมเกิน 750 บาท ตอ คน
1.3.1.3 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ทุกระดับการฝกอบรม เบิกคาอาหารวางและเครื่องดื่มไดไมเกินมื้อละ 50 บาท ตอคน
1.3.2 คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสารสําหรับผูเขารับการฝกอบรม เบิกจายไดเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราใบละ 150 บาท
1.3.3 การจัดฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน ซึ่งโดยปกติจะใหบริการเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณตางๆในการฝกอบรม เชน
การใหบริการสําหรับการฝกอบรม หรือเครื่อง LCD หรือเครือ่ งโปรเจคเตอร เปนตน โดยไมเสียคาใชจาย จึงขอใหงดเบิกและ
หลีกเลี่ยงการใชสถานที่ฝก อบรมที่ตองเสียคาใชจายดังกลาว หากจําเปนตองจายใหชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาเสนอขอ
อนุมัติตอเลขาธิการคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา/ผูอํานวยการศูนยการศึกษา
พิเศษ /ผูอํานวยการโรงเรียนแลวแตกรณี
1.3.4 การเบิกคาพาหนะเดินทาง
* ใหถือปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลมและตามมาตรการประหยัดคาใชจาย
สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ศธ 04002/ว380 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555
* สําหรับกรณีมกี ารจัดฝกอบรมมากกวา 1 วัน การเบิกจายคาพาหนะเดินทางไป-กลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก
หรือที่ปฏิบัตริ าชการไปยังสถานทีจ่ ัดฝกอบรม ทุกวัน ใหเบิกคาพาหนะประจําทาง
2. คาใชจายในการจัดงาน

การพิจารณาจัดงาน หรือกิจกรรมตางๆตองเปนไปตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติของแตละหนวยงานหรือตาม
นโยบายของทางราชการ เชน การจัดงานนิทรรศการดานการศึกษา/ การจัดประกวดแขงขันเกี่ยวกับการศึกษา/การจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสงเสริมคุณภาพการศึกษา เปนตนไป ใหหนวยงานผูจ ัดเบิกคาใชจายในการจัดงาน ไดเทาที่
จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด ดังนี้
1.คาใชจายพิธีทางศาสนา
2,คาอาหารวางและเครือ่ งดื่ม มือ้ ละไมเกิน 50 บาท ตอคน
3.คาอาหารสําหรับการจัดงาน มื้อละไมเกิน 80 บาท ตอ คน
4. คาเชาที่พัก ใหเบิกจายในอัตราเดียวกันกับการคาใชจายในการฝกอบรมตามหลักเกณฑทสี่ ํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
5. กรณีหนวยงานทีจ่ ัดงานไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ทั้งหมด หรือจัดใหบางสวน ใหหนวยงานทีจ่ ัดงานเบิกจายคา
เบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พกั และคาพาหนะใหกับประธาน แขกผูมเี กียรติ ผูติดตาม เจาหนาทีห่ รือผูเ ขารวมงานได โดยปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเบิกคาใชจายในการฝกอบรมยกเวน
ผูเขารวมงานทีเ่ ปนนักเรียนและหรือบุคคลภายนอกซึ่งมิไดเปนบุคลากรของรัฐ ใหจายเปนคาอาหารในลักษณะเหมาจาย
คาเชาที่พักในลักษณะเหมาจาย และคาพาหนะ โดยถือปฏิบตั ิตามระเบียบกกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ขอ19 โดยอนุโลม
6. คาจางเหมาพาหนะสําหรับ รับ สง ครูและนักเรียนไปรวมงาน/ขนสงอุปกรณที่ใชในการจัดงาน
7.คาใชจายเกี่ยวกับการใชสถานทีจ่ ัดงาน 8. คาจางเหมารักษาความปลอดภัย
9, คาจางเหมาทําความสะอาด
10. คาสาธารณูปโภค
11. คาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการสุขาใหเบิกไดตามอัตราที่หนวยงานที่ใหบริการเรียกเก็บ
12. คาใชจายเกี่ยวกับการใชบริการพยาบาลใหเบิกไดตามอัตราที่หนวยงานที่ใหบริการเรียบเก็บ
13. คาวัสดุตางๆ ที่ใชในการจัดงาน
14. คายาและเวชภัณฑ
15. คาสัมมนาคุณวิทยากร/พิธีกร/ผูท ําหนาที่ดําเนินรายการ ในการจัดงาน ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและอัตราเดียวกัน
กับคาใชจายในการฝกอบรมโดยอนุโลม
16. คาใชจายในการจัดประกวด หรือการแขงขัน
16.1 คาตอบแทนกรรมการตัดสิน
16.1.1 กรรมการทีเ่ ปนบุคลากรของรัฐ เบิกจายไดในอัตราไมเกินคนละ 600 บาท ตอวัน
16.1.2 กรรมการที่มิไดเปนบุคลากรของรัฐ เบิกจายไดในอัตราไมเกินคนละ 1200 บาท ตอ วัน
16.2 คาโล หรือถวยรางวัล หรือรางวัลที่มอบใหผูชนะการประกวดหรือแขงขัน เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละ
ไมเกิน 1500 บาท
16.3 เงินหรือรางวัลผูชนะการประกวดหรือการแขงขัน
17 คาใชจายในการโฆษณาประชาสัมพันธการจัดงาน
18 คาใชจายอื่นที่จําเปนในการจัดงาน
**********************************
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตงั้ แตปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนตนไป
ที่มา : คําสั่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่1846/2555 เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับคาใชจายในการ
ฝกอบรมและคาใชจายในการจัดงาน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

