โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)

ส่วนกิจการเพื่อสังคม สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
เรื่อง
1. แนวทางการเบิกจายเงินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
1.1 แนวทางการบริหารงบประมาณภาพรวม :
1.1.1 งบประมาณคาจางแรงงาน
1.1.2 งบประมาณดําเนินกิจกรรม
1.1.3 งบประมาณบริหารจัดการ
2. แนวทางในสวนงบประมาณดําเนินกิจกรรมในโครงการ (งบประมาณ 800,000 บาท)
2.1 การจัดกิจกรรมในโครงการที่มีลักษณะฝกอบรม
2.1.1 รายการคาใชจาย วิธีการดําเนินการ และเอกสารประกอบการเบิกจาย
2.1.2 หลักเกณและอัตราคาใชจายในการฝกอบรม
2.2 การจัดกิจกรรมในโครงการที่มีลักษณะเดินทางไปราชการ
2.2.1 รายการคาใชจาย วิธีการดําเนินการ และเอกสารประกอบการเบิกจาย
2.2.2 หลักเกณและอัตราคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
2.3 แนวปฏิบัติในการหักภาษี ณ ที่จาย
3. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
4. ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกเงิน
5. ตัวอยางรายละเอียดคาใชจายในโครงการที่มีลักษณะฝกอบรม
6. ตัวอยางรายละเอียดคาใชจายในโครงการที่มีลักษณะเดินทางไปราชการ
7. เอกสารอางอิง

หนา
1

2
3
5
8
9
12
13
14
15
16
17

7.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการจัดโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2563
7.2 หนังสือสวนการคลัง ที่ อว 8702.4/32 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่องแจงมติที่ประชุมจากคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพยสินฯ
7.3 หนังสือสวนกิจการเพื่อสังคม ที่ อว 8702.11/24 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่องขออนุมัติโครงการในภาพรวม
7.4 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และหนังสือเวียนอื่นๆที่เกี่ยวของ
7.5 พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560
7.5.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
7.5.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
7.5.3 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงินฯ พ.ศ.2562
7.5.4 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
7.5.5 หนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0519.1.05/ว.2 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เรื่องแนวปฏิบัติการหัก ภาษี ณ ที่จาย

สารบัญ (ตอ)
เรื่อง

หนา

8. ภาคผนวก :
8.1 แบบฟอรมที่ 1 ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร
8.2 แบบฟอรมที่ 2 แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708 สวนที่ 1,2)
พรอมคําอธิบาย
8.3 แบบฟอรมที่ 3 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
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แนวทางการเบิกจายเงินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ
(1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
ตามหนั งสื อส วนการคลั ง ที่ อว 8702.4/32 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่องแจงมติที่ประชุ ม จาก
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพยสินฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบล
แบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใตระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการจัดโครงการ
บริการวิชาการ พ.ศ. 2563 พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางการบริหารโครงการของมหาวิทยาลัยแลว และตามหนังสือ
สวนกิจการเพื่อสังคม ที่ อว 8702.11/24 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 ไดอนุมัติในภาพรวมของโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย)
แนวทางการบริหารงบประมาณภาพรวม
1. งบประมาณคาจางแรงงาน ใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สวนงานที่รับผิดชอบจัดทําใบเบิกเงินสงที่สวนการคลัง โดยดําเนินการจายเงิน
ใหผูรับจางโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีผูที่ไดรับการจางงานโดยตรง (บัญชีพรอมเพยผูกกับเลขที่บัตรประชาชน)
อัตราการจางงาน ดังนี้
1.1 ประชาชน อัตรา 9,000 บาท/เดือน
1.2 บัณฑิตจบใหม อัตรา 15,000 บาท/เดือน
1.3 นักศึกษา อัตรา 5,000 บาท/เดือน
2. งบประมาณดําเนินกิจกรรม ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและอัตราตามระเบียบการคลัง กฎ/ระเบียบ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยสามารถกํ า หนดหลั ก เกณฑ ก ารจ า ยได ต อ งไม ขั ด หรื อ แย ง กั บ แนวทางบริ ห ารโครงการฯ
ที่กระทรวงอุดมศึกษาฯ กําหนด เชน
2.1 คาใชจายในการฝกอบรมดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการฝกอบรม
2.2 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2.3 คาใชจายอื่นๆ ใหปฏิบัตติ ามความในขอ 2
3. งบประมาณบริหารจัดการใหเปนไปตามมติที่ประชุม ขางตน
4. กรณีมีงบประมาณเหลือจาย ตามขอ 1 – 3 ใหสงคืนกระทรวงการคลัง
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แนวทางบริหารงบประมาณดําเนินกิจกรรมในโครงการประเภทการฝกอบรม
สวนที่ 1 สวนงานจัดโครงการฝกอบรม ประเภทการฝกอบรม มี 3 ประเภท
1. การฝกอบรมประเภท ก. หมายถึง การฝึกอบรมที่ผูเขารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ
ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภท หรือตําแหนงที่เทียบเทา ดังนี้
ประเภททั่วไป
ประเภทวิชาการ
อํานวยการ
บริหาร
ระดับทักษะพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับสูง
ระดับตน
ระดับทรงคุณวุฒิ
ระดับสูง
2. การฝกอบรมประเภท ข. หมายถึง การฝึกอบรมที่ผเู ขารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐ
ซึ่งเปนขาราชการตําแหนงประเภท หรือตําแหนงที่เทียบเทา ดังนี้
ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชํานาญงาน
ระดับอาวุโส
ของรัฐ

ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชํานาญการ
ระดับชํานาญการพิเศษ

ประเภทอํานวยการ
ระดับตน

3 การฝกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝึกอบรมที่ผูเขารับ การฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใชบุคลากร

บุคคลที่มีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝึกอบรม ไดแก
1. ประธานในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม แขกผูมีเกียรติ และผูติดตาม
2. เจาหนา ที่ผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการจัดฝึกอบรม
3. วิทยากร
4. ผูเขารับการฝึกอบรม
5. ผูสังเกตการณ

3
การเท ีย บตํ า แหน ง บ ุค คลตาม ข อ 1, 2, 3 และ 5 ท ี่มิไ ด เ ป ็น บ ุค ลากรของรั ฐ เพ ื่อ เบ ิก ค า ใช จ า ย
ในการฝึกอบรม ใหเทียบดังนี้
1. บุคคลที่เคยดํารงตําแหนงหรือชั้นยศครั้งสุดทายกอนออกจากราชการ
2. บุคคลที่เคยขอเทียบตําแหนงจากกระทรวงการคลัง
3. วิท ยากรให พิจารณาจากระดับการฝกอบรม
3.1 ประเภท ก ใหเที ยบตําแหนงประเภทบริห ารระดับสูง
3.2 ประเภท ข และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก ใหเทียบเทาประเภทอํานวยการระดับตน
4. นอกจากบ ุค คลในข อ 1 - 3 ให หั ว หน า ส ว นราชการเจ า ของงบประมาณพิจ ารณา
เทียบตําแหนงตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลังตามขอ 2 เป็นเกณฑ
ในการพิจารณา
5. การเที ย บตํา แหนง ผูเ ขา รับ การฝึก อบรมที่มิไ ดเ ป็น บุค ลากรของรัฐ เพื่อ เบิ ก คา ใชจา ย
ใหเทียบตําแหนง ดังนี้
5.1 การฝึกอบรม ประเภท ก ใหเทียบเปนประเภทบริหารระดับสูง
5.2 การฝึกอบรม ประเภท ข ใหเทียบเปนประเภทอํานวยการระดับตน
(การเทียบตําแหนงใหปฏิบัติตามหนังสือจากกองคลังที่ ศธ 6902(4)/82 ลงวันที่ 26 มกราคม
2560 เรื่อง การเทียบตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย)
คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการที่จัดการฝกอบรม (ตารางที่ 1)
รายการคาใชจาย
1. คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการ
ตกแตงสถานที่ฝกอบรม
2. คาใชจายพิธีเปด – ปด การฝกอบรม
3. คาวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ
4. คาประกาศนียบัตร
5. คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสารและ
สิ่งพิมพ
6. คาหนังสือสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม
7. คาใชจายในการติดตอสื่อสาร
8. คาเชาอุปกรณ ตางๆ ในการฝกอบรม
9. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม

วิธีดําเนินการ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

เอกสารประกอบการเบิกจาย
เอกสารตามระเบียบพัสดุ

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

เอกสารตามระเบียบพัสดุ
เอกสารตามระเบียบพัสดุ
เอกสารตามระเบียบพัสดุ
เอกสารตามระเบียบพัสดุ

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

เอกสารตามระเบียบพัสดุ

ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา
ที่กําหนด

เอกสารตามระเบียบพัสดุ
เอกสารตามระเบียบพัสดุ
1. ใบเสร็จรับเงิน/ พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรบั เงิน (กรณีวงเงินตั้งแต
2,000 บาทขึ้นไป)
2. ลายมือชื่อของผูเขารับการฝกอบรม
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10. คากระเปาหรือสิ่งที่ใชบรรจุเอกสาร ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
สํ า หรั บ ผู รั บ การฝ ก อบรม ให เ บิ ก จ า ย
ได เ ท า ที่ จ า ยจริ ง ไม เ กิ น อั ต ราใบละ
300 บาท
11. ค า ของสมนาคุ ณ ในการดู ง าน ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
ให เ บิ ก จ า ยได เ ท า ที่ จ า ยจริ ง แห ง ละ
ไมเกิน 1,500 บาท
12. คาสมนาคุณวิทยากร
เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา
ที่กําหนด

13. คาอาหาร

เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา
ที่กําหนด

14. คาที่พัก

เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา
ที่กําหนด
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

15. คายานพาหนะ

เอกสารตามระเบียบพัสดุ

เอกสารตามระเบียบพัสดุ

1. ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากรพรอม
สําเนาบัตรประชาชน (แบบฟอรม 1
ตามภาคผนวก)
2. สําเนาหนังสือเชิญหรือหนังสือตอบรับ
การเป็นวิทยากร
1. ใบเสร็จรับเงิน พรอมสําเนาบัตร
ประชาชนของผูรบั เงิน (กรณีวงเงินตั้งแต
2,000 บาทขึ้นไป)
2. ลายมือชื่อของผูเขารับการฝกอบรม
1. ใบเสร็จรับเงิน
2. ใบแจงรายการของที่พัก (Folio)
เอกสารตามระเบียบพัสดุ

หมายเหตุ :
1. รายการค า ใช จ า ยที่เกี่ย วขอ งกั บ พั ส ดุตอ งดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จา งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกเวน รายการที่ไ ดรับ ยกเวน เชน คาอาหาร คาอาหารวา ง
และเครื่องดื่ม คาเชาที่พัก เปนตน
2. ใบเสร็จรับเงิน ตองมีสาระสําคัญอยางนอย ดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
- วัน เดือน ป ที่รับเงิน
- รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
- จํานวนเงินเปนตัวเลข และตัวอักษร
- ลายมือชื่อผูรบั เงิน
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หลักเกณฑและอัตราที่กําหนด ดังนี้
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (บาท : วันละไมเกิน 2 มื้อ : คน)
การจัดฝกอบรมถามีการจัดอาหารวางและเครื่องดื่มใหในระหวางการฝกอบรมใหเบิกจายเทาที่จายจริง
ตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัดมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 เห็นชอบกําหนดอัตรา
คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับการฝกอบรม ดังนี้
รายการ
สถานทีร่ าชการ
สถานทีเ่ อกชน
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ประชุม/อบรม)
ไมเกิน 35 บาท
ไมเกิน 50 บาท
2. คาสัมนาคุณวิทยากร (บาท : ชั่วโมง)
2.1 หลักเกณฑการนับชั่วโมงการฝกอบรมเพื่อเบิกคาสัมนาคุณวิทยากร
- นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรม โดยไมตองหักเวลาที่พักรับประทานอาหาร
วางและเครื่องดื่ม
- ชั่วโมงการฝกอบรมแตละชั่วโมงตองไมนอยกวา 50 นาที ถาไมถึง 50 นาทีแตไมนอยกวา
25 นาที ใหจายคาสัมมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง
รูปแบบกิจกรรม
การบรรยาย
การอภิปราย/สัมมนาเปนคณะ
กิจกรรมกลุม /แบงกลุม
(ฝกปฏิบัติ/อภิปราย/ทํากิจกรรมกลุม)

จํานวนวิทยากร
ไมเกิน 1 คน
ไมเกิน 5 คน
ไมเกินกลุมละ 2 คน

2.2 อัตราคาสัมนาคุณวิทยากร
ประเภทวิทยากร

การฝกอบรมประเภท ก.

วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐ
วิทยากรที่ไมใชบุคลากรของรัฐ

ไมเกิน 800 บาท
ไมเกิน 1,600 บาท

การฝกอบรมประเภท ข
และบุคคลภายนอก
ไมเกิน 600 บาท
ไมเกิน 1,200 บาท

หมายเหตุ หากมีความจําเปนตองจายสูงกวากําหนด เนื่องจากวิทยากรมีความรู ความสามารถและประสบการณ
เปนพิเศษ ใหอยูในดุลยพินิจหัวหนาสวนราชการ
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3. คาอาหารสําหรับการจัดโครงการ (บาท : วัน : คน)
- ใหเบิกเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราคาอาหารที่กําหนด ตามระดับและสถานที่จัดโครงการ
ระดับการฝกอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข.
บุคคลภายนอก

สถานทีร่ าชการ
ครบทุกมื้อ
ไมครบทุกมื้อ
ไมเกิน 850
ไมเกิน 600
ไมเกิน 600
ไมเกิน 400
ไมเกิน 500
ไมเกิน 300

สถานทีเ่ อกชน
ครบทุกมื้อ
ไมครบทุกมื้อ
ไมเกิน 1,200
ไมเกิน 850
ไมเกิน 950
ไมเกิน 700
ไมเกิน 800
ไมเกิน 600

4. คาทีพ่ ัก (บาท : วัน : คน)
4.1 ผูเ ขา รับ การฝึก อบรมเป น ประเภท ข และบุ ค คลภายนอก ใหพักรวมกันตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปใหพักหองพักคู เวนแตไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หัวหนาสวนราชการผูจัด
ฝึกอบรมอาจจัดใหพักหองพักคนเดียวได
4.2 ประธาน ผูติดตามและวิทยากรใหพักหองพักคนเดียว หรือหองพักคูก็ไดและเบิกคาเชาที่พัก
ไดเทาที่จายจริง ไมเกินอัตราตามประเภทของการจัดฝึกอบรม
ระดับการฝกอบรม
ประเภท ก.
ประเภท ข
ประเภทบุคคลภายนอก

พักเดี่ยว
ไมเกิน 2,400 บาท
ไมเกิน 1,450 บาท
ไมเกิน 1,200 บาท

พักคู
ไมเกิน 1,300 บาท
ไมเกิน 900 บาท
ไมเกิน 750 บาท

5. คายานพาหนะ
- ใชยานพาหนะของสวนงานผูจัด/สวนงานอื่น เบิกคาน้ํามันเทาที่จายจริง
- ใชยานพาหนะประจําทาง/เชาเหมายานพาหนะ จัดยานพาหนะตามระดับการฝกอบรม
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สวนที่ 2 คาใชจายของผูเขารับการฝกอบรม
กรณี ค า ลงทะเบี ย นไม ร วมค า อาหาร ค า เช า ที่ พั ก หรื อ ค า พาหนะ หรื อ รวมไว บ างส ว น ให ผู เ ข า รั บ
การฝกอบรมหรือผูสังเกตการณเบิกคาใชจายดังกลาวทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่ขาดไดโดยหลักเกณฑและอัตรา
ตามระเบียบฯ ขอ 18 ความวากรณีผูจัดการฝกอบรม ไมจัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะทั้งหมด หรือบางสวน
ใหผูจัดการฝกอบรมเบิกคาใชจายใหแกผูเขารับการฝกอบรม ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ดังนี้
1. คาเบี้ยเลี้ยง
ไมจัดอาหาร 3 มื้อ
จัดอาหาร 1 มื้อ
จัดอาหาร 2 มื้อ
เหมาจายไมเกิน 240 บาท/วัน
เหมาจายไมเกิน 160 บาท/วัน
เหมาจายไมเกิน 80 บาท/วัน
2. คาพาหนะเดินทาง ใหเบิกจายตามสิทธิของขาราชการตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
3. คาเชาที่พักใหเบิกเหมาจาย ไมเกินคนละ 500 บาท ตอวัน
4. ตามแบบฟอรมที่กําหนด
คาใชจายในการจัดงาน
คาใชจายในการจัดงาน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน
ได เ ท า ที่ จ า ยจริ ง ตามความจํ า เป น เหมาะสมและประหยั ด กรณี ที่ ส ว นราชการที่ จั ด งานจั ด อาหาร ที่ พั ก
หรือยานพาหนะ ใหแก ประธานในพิธี แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม เจาหนาที่หรือผูเขารวมงาน ใหสวนราชการที่จัดถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑเชนเดียวกับคาใชจายในการฝกอบรม
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แนวทางบริหารงบประมาณดําเนินกิจกรรมในโครงการประเภทการเดินทางไปราชการ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ หมายถึง คาใชจายที่ทางราชการจายใหแกผูเดินทางไปปฏิบัติงาน
นอกทองที่ที่ปฏิบัติงานตามปกติ เชน การเดินทางไปประชุมติดตอประสานงาน เปนตน
สิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
1. ตองไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการจากผูบังคับบัญชากอนเดินทาง
2. สิทธิเกิดตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใ หไปปฏิบัติร าชการถึงวันที่เดินทางกลับ หากหยุดอยูที่ใ ด
โดยไมมีเหตุอันควรจะใชสิทธิ์เบิกคาใชจายไมได และหากมีการเดินทางกอนปฏิบัติราชการและกลับหลังวันที่
ปฏิบัติราชการเสร็จสิ้น จะไมมีสิทธิ์เบิกคาเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ ขออนุมัติใหครอบคลุมวันเดินทางกลับดวย
3. ถาผูเดินทางไปราชการมีความจําเปนตองออกเดินทางลวงหนาหรือไมสามารถเดินทางกลับ
ทองที่ตั้งสํานักงานปกติเมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ เพราะมีเหตุสวนตัวโดยไดรับอนุมัติใหลากิจหรือ ลาพักผอน
ตามระเบียบวาดวยการนั้น และไดรับอนุมัติระยะเวลาดังกลาวจากผูมีอํานาจอนุมัติการเดินทางตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกําหนดดวย แลวใหมีสิทธิไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการตามที่พระราชกฤษฎีกา
กําหนดไวตอเมื่อปฏิบัติราชการตามคําสั่งของทางราชการ
รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการประเภทชั่วคราว (ตารางที่ 2)
รายการคาใชจาย
1. คาเบี้ยเลี้ยง

วิธีดําเนินการ
เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา
ที่กําหนด

2. คาที่พัก

เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา
ที่กําหนด

3. คาพาหนะ

- ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
- เบิกตามจายจริง

เอกสารประกอบการเบิกจาย
1. แบบรายงานเดินทางไปราชการ
(แบบ 8708) : (แบบฟอรม 2 ตาม
ภาคผนวก)
- สวนที่ 1 กรณีเดินทางคนเดียว
- สวนที่ 2 กรณีเดินทางเปนหมูคณะ
2. กําหนดการเดินทาง
1. กรณีจายจริง
- ใบเสร็จรับเงิน
- ใบแจงรายการของที่พัก (Folio)
2. กรณีเหมาจาย
- ใบรับรองแทนใบเสร็จ (แบบ บก.111)
(รายคน) (แบบฟอรม 3 ตามภาคผนวก)
1. กรณีเชาเหมาบริการ
- เอกสารตามระเบียบพัสดุ
2. กรณีใชรถราชการ
- หนังสืออนุมัติใชรถ
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4. คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย
ปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนด 3 ขอ
หมายเหตุ :
สิทธิในการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ทั้ง 4 รายการ ตองมีเอกสาร ดังนี้
1. หนังสืออนุมัติใหบุคลากรเดินทางไปปฏิบัติงาน
2. หนังสืออนุมัติคาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
3. รายการที่กําหนดหลักเกณฑและอัตราใหเปนไปตามที่ระเบียบฯกําหนด
4. แบบฟอรมตามภาคผนวก

- ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิง
- ใบคาทางพิเศษ
-

หลักเกณฑและอัตราที่กําหนด ดังนี้
1. คาเบี้ยเลี้ยง (บาท : คน : วัน)
การนับเวลา
- ออกจากที่อยูหรือที่ทํางานปกติจนกลับถึงที่อยูหรือที่ทํางานปกติ
- กรณีพักแรม 24 ชั่วโมงนับเปน 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมง นับเปน 1 วัน
- กรณีไมพักแรม ไมถึง 24 ชั่วโมง และสวนที่ไมถึงนั้นถาเกิน 12 ชั่วโมง นับเปน 1 วัน หากไม
เกิน 12 ชั่วโมง แตเกิน 6 ชั่วโมง ขึ้นไป นับเปนครึ่งวัน
ประเภท : ระดับ
ทั่วไป : ปฏิบัติการ ชํานาญงาน อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
ผูอํานวยการ : ตน
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ : สูง
บริหาร : ตน : สูง

อัตรา
240

270
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2. คาเชาที่พัก (บาท : วัน : คน)
2.1 กรณีเบิกในลักษณะจายจริง ใหพักคู ดังนี้
- ตําแหนงประเภททั่วไป ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
- ตําแหนงประเภทวิชาการ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
- ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตั้นลงมา เวนแตไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปน
2.2 กรณีผูเดินทางไมเลือกแบบจายจริง ใหเลือกเหมาจายได
2.3 กรณีเดินทางเปนหมูคณะ ใหเลือกคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
แบบจายจริง
ประเภท : ระดับ
แบบเหมาจาย
พักคนเดียว
พักคู
บาท/คน/วัน บาท/คน/วัน
ทั่วไป : ปฏิบัติการ ชํานาญงาน อาวุโส
วิชาการ : ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
ไมเกิน 1,500 ไมเกิน 850
ไมเกิน 800
ผูอํานวยการ : ตน
ทั่วไป : ทักษะพิเศษ
วิชาการ : เชี่ยวชาญ
ไมเกิน 2,200 ไมเกิน 1,200
อํานวยการ : สูง
ไมเกิน 1,200
บริหาร : ตน
วิชาการ : ทรงคุณวุฒิ
ไมเกิน 2,500 ไมเกิน 1,400
บริหาร : สูง
3. คาพาหนะ
3.1 คาพาหนะประจําทางใหเบิกไดตามที่จายจริง ตามประเภทตําแหนงที่กําหนด
3.2 คาพาหนะรับจาง ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจําทาง หรือมีแตตองการความรวดเร็ว
เพื่อประโยชนแกราชการ ใหใชพาหนะอื่นได แตผูเดินทางไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปนไวใน
หลักฐานการขอเบิก คาพาหนะนั้น การเบิกคาพาหนะรับจางใหเบิกไดสําหรับกรณีดังตอไปนี้
3.2.1 การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการกับสถานี
ยานพาหนะประจําทาง หรือกับสถานที่จัดพาหนะที่ตองใชในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัดเดียวกัน
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3.2.2 การเดินทางไปกลับระหวางสถานที่อยู ที่พัก กับสถานที่ปฏิบัติราชการภายใน
เขตจังหวัด เดียวกันวันละไมเกินสองเที่ยว
3.2.3 การเดิ น ทางไปราชการในเขตกรุ ง เทพมหานคร การเดิ น ทางตามข อ 3.3.1
หากเป น การเดิ น ทางข า มเขตจั ง หวั ด ให เ บิ ก ค า พาหนะรั บ จ า งได เ ท า ที่ จ า ยจริ ง แต ต อ งไม เ กิ น อั ต รา
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
- กรณีขามเขตจังหวัดติดตอหรือผาน กทม. เทาที่จายจริง ไมเกิน 600 ตอเที่ยว
- กรณีติดตอจังหวัดอื่นหรือไมผาน กทม. เทาที่จายจริง ไมเกิน 500 ตอเที่ยว
3.3 คาพาหนะสวนตัว ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติการใชยานพาหนะสวนตัวไปราชการ
จึงจะมีสิทธิเบิกเงินชดเชยเปนคาพาหนะในลักษณะเหมาจาย ใหเปนคาใชจายสําหรับเปนคาพาหนะสวนตัว
ได พาหนะสวนตัวหมายถึงรถยนตสวนบุคคลหรือรถจักรยานยนตสวนบุคคลซึ่งมิใชของทางราชการ ทั้งนี้ไมวาจะ
เปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตามใหเบิกชดเชยในลักษณะเหมาจายตาม
3.3.1 รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
3.3.2 รถจักรยานยนต กิโลเมตรละ 2 บาท
การคํานวณระยะทางใหใชระยะทางตามเสนทางของกรมทางหลวงในเสนทางที่สั้นและ
ตรงถาไมมีเสนทางของกรมทางหลวง
4. คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย ตองเขาเกณฑ 3 ขอ ดังนี้
4.1 จําเปนตองจาย หากไมจาย ไมอาจเดินทางถึงจุดหมาย
4.2 ต อ งไม เ ป น ค า ใช จ า ยที่ มี ก ฎหมาย ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ ข อ บั ง คั บ หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การ
ของกระทรวงการคลังกําหนดไวเปนการเฉพาะ
4.3 ตองไมใชคา ใชจายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติงาน
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แนวปฏิบัติในการหักภาษี ณ ที่จาย
กรณี มี ร ายการค า ใช จ า ยที่ มี ก ารออกใบสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ า ง ให ดํ า เนิ น การตามหนั ง สื อ กองคลั ง
ที่ ศธ 0519.1.05/ว.2 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
Flowchart กระบวนการขั้นตอนการสงภาษี หัก ณ ที่จาย (สวนกิจการเพื่อสังคม)
กรณีมีรายการคาใชจายที่ออกใบสั่งซื้อสั่งจาง
หัวหนา
กรณีบุคคลธรรมดา ดังนี้
1. สําเนาใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/
หลักฐานการจายเงิน
2. สําเนาบัตรประชาชน
3. จํานวนเงิน หัก ณ ที่จาย 1%
กรณีนิติบุคคล ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการจายเงิน
2. จํานวนเงิน หัก ณ ที่จาย 1% (กอน

B

B

สวนการ
คลัง รับ

การเงิน บันทึก
บัญชีในระบบ
SWU-ERP

สวนการคลัง
ตรวจสอบ

นักวิชาการเงินฯ
ตรวจสอบ

ออกใบเสร็จรับเงิน ภาษีหัก ณ ที่จาย ให
ผูคา
นําสงสวนการคลัง ดังนี้
1. สําเนาใบเสร็จรับเงิน ภาษี หัก ณ ที่จาย
2. เอกสารหลักฐานการจายขางตน

บันทึกบัญชีในระบบSWUERP
T-Code :

1. ใบรับเงินที่มีเลขที่เอกสารแลว
2. สําเนาใบเสร็จรับเงิน
รายการภาษีหัก ณ ที่จาย

สวนการคลังออกใบรับ
เงิน

สวนการคลัง

สวนกิจการ
เพื่อสังคม
รับเอกสาร

B

อางอิง
B

ประมวลรัษฎากร มาตรา50(4) มาตรา69ทวิ มาตรา3เตรส
หนังสือเวียน กองคลัง ที่ ว2. ลว.8ก.ค.59
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ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ
ลําดับ

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

หัวหนาโครงการ
1

2

3

4

อนุมัติ

ขออนุมัติ
โครงการ

ดําเนินการจัดโครงการ

เสร็จสิ้นโครงการ

ไมอนุมัติ

ผูรับผิดชอบ

1. บันทึกขออนุมัติโครงการ
2. แนบโครงการที่มีงบประมาณและ
กําหนดการ
3. งบประมาณโครงการตามวงเงินที่ไดรับ
4. คาใชจายฝกอบรมเบิกได 15 รายการ
(ตารางที่ 1)
5. คาใชจายในการเดินทาง ตามตารางที่ 2
1.ตรวจสอบงบประมาณในโครงการตาม
วงเงินที่ไดรับ
2.ผานการตรวจสอบและอนุมัติจากผูมี
อํานาจ
*กรณีมีแกไขเพิ่มเติม สงกลับใหหัวหนา
โครงการดําเนินการแกไข

ผูจัดทําโครงการ

หัวหนาโครงการรับเอกสารอนุมัติโครงการ
และดําเนินการจัดโครงการ

ผูจัดทําโครงการ

เตรียมรวบรวมเอกสารทั้งหมด เพื่อจัดสงให
เจาหนาที่การเงินและพัสดุ ที่ดูแลรับผิดชอบ
โดยเร็ว

ผูจัดทําโครงการ

หมายเหตุ กรณีงบประมาณคาจางแรงงาน ใหดําเนินการตามขั้นตอนของหนวยพัสดุ

หนวยการเงินและพัสดุ
และหรือผูที่ไดรับมอบ
อํานาจ
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ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจายเงิน
ลําดับ

ผังกระบวนการ
หัวหนาโครงการ

1

2

3

4

รายละเอียดงาน

อนุมัติ

ขอเบิกจาย
โครงการ

เบิกจายเงิน

รายงานผล

ไมอนุมัติ

ผูรับผิดชอบ

1. รวบรวมเอกสารหลักฐานการเบิก
จายเงินทั้งหมด (ตามตารางที่ 1,2)
2. สงเอกสารตาม 1 ใหกับหนวยการเงิน
และพัสดุ

ผูจัดทําโครงการ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมด
*กรณีมีแกไขเพิ่มเติม สงกลับใหหัวหนา
โครงการดําเนินการแกไข

หนวยการเงินและพัสดุ

เสนอขออนุมัติเบิกจายเงินจากผูมีอํานาจ
อนุมัติ
*กรณีงบจางแรงงานสวนการคลังจะเปน
ผูโอนเขาบัญชี

หนวยการเงินและหรือ
ผูที่ไดรับมอบอํานาจ

จัดทําสรุปรายงานผลการเบิกจาย

หนวยการเงินและหรือ
ผูที่ไดรับมอบอํานาจ
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ตัวอยางรายละเอียดงบประมาณในโครงการ
กรณีลักษณะกิจกรรมเปนการการจัดฝกอบรม
หมวด
รายจาย
คาตอบแทน

คาใชสอย

รายการคาใชจาย
1. คาสัมนาคุณวิทยากร (อัตรา x ชั่วโมง x จํานวนวัน)
ขอพิจารณา
1.1 รางโครงการ เพื่อระบุจํานวนวิทยากร และพิจารณาลักษณะของรูปแบบการบรรยาย
1.1.2 การบรรยาย เบิกวิทยากรได 1 คน
1.1.3 การอภิปราย/สัมมนา เบิกวิทยากรไดไมเกิน 5 คน
1.1.4 การจัดกิจกรรมแบงกลุม ฝกปฏิบัติ เบิกไดกลุมละ ไมเกิน 2 คน
1.2. กําหนดการโครงการเพื่อกําหนดชั่วโมงการฝกอบรม
1.3 คาสัมนาคุณวิทยากร :
1.3.1 วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐ :
คาสัมนาคุณวิทยากร (อัตราชั่วโมงละไมเกิน 600 บาท x ....กี่ชั่วโมง x ....จํานวนวัน)
1.3.2 วิทยากรไมใชบุคลากรของรัฐ :
คาสัมนาคุณวิทยากร (อัตราชั่วโมงละไมเกิน 1,200 บาท x ....กี่ชั่วโมง x ....จํานวนวัน)
ขอพิจารณา
1. พิจารณาระดับการฝกอบรม เพื่อคํานวณอัตรา ประเภท ก, ประเภท ข, บุคคลภายนอก
2. วันที่และสถานที่จัดกิจกรรมในโครงการ เพื่อคํานวณอัตราคาอาหาร คาที่พัก
3. จาก ขอ 1 , 2 ใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด
2. คาที่พัก :
หองพักเดี่ยว อัตรา......บาท x จํานวน......หอง x จํานวน ......คืน
หองพักคู อัตรา......บาท x จํานวน......หอง x จํานวน......คืน
3. คาอาหาร :
จัดครบมื้อ อัตรา...... x จํานวน …….คน x จํานวน …….วัน
จัดอาหารไมครบมือ้ อัตรา...... x จํานวน …….คน x จํานวน …….วัน
4. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อัตรา...... x จํานวน …….คน x จํานวน …….วัน x
จํานวน....วันละไมเกิน 2 มื้อ (เชาและหรือบาย)
5. คาจางทํากระเปาใสเอกสาร อัตราใบละ ไมเกิน 300 บาท x จํานวน…….คน
6. คาจางเหมายานพาหนะ ประมาณการตามจายจริงดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
7. คาพาหนะรับจาง ตามจายจริงวิธีการใหเปนไปตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนด
8. คาจางถายเอกสาร ประมาณการตามจายจริงดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
9. คาใชจายเกี่ยวกับการใชและการตกแตงสถานที่ ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ

จํานวนเงิน
(บาท)

XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
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คาวัสดุ

10.คาวัสดุ ประมาณการตามจายจริงดําเนินการตามระเบียบพัสดุ
XXX
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
XXX
หมายเหตุ ทุกรายการขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการตามที่จายจริง และไมเกินหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไวทายระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แกไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 และหนังสือเวียนอื่นๆที่เกี่ยวของ

กรณีลักษณะกิจกรรมเปนการเดินทางไปราชการ
หมวด
รายจาย
คาใชสอย

รายการคาใชจาย

ขอพิจารณา
ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและอัตราขางตน
1. คาเบี้ยเลี้ยง (อัตรา.....บาท x จํานวน.....คน x จํานวน.....วัน)
2. คาเชาที่พัก : เลือกอยางใดอยางหนึ่ง
2.1 แบบเหมาจาย (อัตรา.....บาท x จํานวน.....คน x จํานวน.....คืน)
2.2 แบบจายจริง (อัตรา.....บาท x จํานวน.....คน x จํานวน.....คืน)
3. คาพาหนะ เชน คาเชารถตู คาพาหนะรับจาง
4. คาใชจายอื่นที่จําเปนตองจาย เชน คาผานทางพิเศษ
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น
หมายเหตุ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดขางตน

จํานวนเงิน
(บาท)

XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
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เอกสารอางอิง
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการจัดโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.2563
2. หนังสือสวนการคลัง ที่ อว 8702.4/32 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่องแจงมติที่ประชุมจากคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพยสินฯ
3. หนังสือสวนกิจการเพื่อสังคม ที่ อว 8702.11/24 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่องขออนุมัติโครงการในภาพรวม

4. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และหนังสือเวียนอื่นๆที่เกี่ยวของ

5. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560
5.1 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
5.2 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

6. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงินฯ พ.ศ.2562
7. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
8. หนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0519.1.05/ว.2 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เรื่องแนวปฏิบัติการหัก ภาษี ณ ที่จาย
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ภาคผนวก
แบบฟอรมที่ 1 ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร

แบบฟอร ม ที่ 2 แบบใบเบิ ก ค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ (แบบ 8708 ส ว นที่ 1 และส ว นที่ 2)
พรอมคําอธิบาย

แบบฟอรมที่ 3 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

