
มาตรการประหยดังบประมาณ 
 

ที ่ รายการ มาตรการประหยดังบประมาณ 
1 การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ 1. อาจารยป์ระจาํ  และบุคลากรในสังกดั  มทร.อีสาน 

-  ปวส.  ไม่เกิน         175  บาท/หน่วยชัว่โมง 
-  ปริญญาตรีไม่เกิน  250  บาท/หน่วยชัว่โมง 

        2.   อาจารยพิ์เศษ 
               -  อาจารยพิ์เศษท่ีเป็นขา้ราชการ  และพนกังานรัฐวสิาหกิจเบิกในเวลา  
                  ไดส้ัปดาห์ละไม่เกิน  4 หน่วยชัว่โมง  ตามอตัราท่ีกระทรวงการคลงั  
                   กาํหนด 

- อาจารยพิ์เศษ  ท่ีไม่ใช่ขา้ราชการ  และพนกังานรัฐวสิาหกิจเบิกได ้
   ตามจาํนวน หน่วยชัว่โมงท่ีสอน  ไม่เกินอตัราท่ีกระทรวงการคลงั   
   กาํหนด 

                
          

2 การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษภาคสมทบ 1. อาจารยป์ระจาํและบุคลากรในสังกดั  มทร.อีสาน 
-  ปวส.  ไม่เกิน         175  บาท/หน่วยชัว่โมง 
-  ปริญญาตรีไม่เกิน   400 บาท/หน่วยชัว่โมง 

         2.   อาจารยป์ระจาํนอกสังกดั  มทร.อีสาน 
        เบิกไดไ้ม่เกิน  600  บาท/หน่วยชัว่โมง  ตามระเบียบท่ีมหาวทิยาลยัฯ     
        กาํหนด 

  
3 การเบิกจ่ายค่าอาหารทาํการนอกเวลา

ราชการ 
1. พิจารณาถึงความจาํเป็นใหม้ากท่ีสุด 
2. พิจารณาอนุญาตจาํนวนวนัอยา่งเหมาะสม 
3. พิจารณาอนุญาตใหผู้ท่ี้มีความจาํเป็นตอ้งปฏิบติังานโดยตรงเท่านั้น 
4. พิจารณาอนุญาตเฉพาะงานเร่งด่วน  งานสั่งการและงานนโยบาย    

                โดยการสั่งจ่ายใหอ้ยูภ่ายในวงเงินท่ีไดรั้บงบประมาณ 
5. วนัปฏิบติัราชการ    อตัราชัว่โมงละ  50  บาท  วนัละไม่เกิน  2  ชัว่โมง 

                และวนัหยดุราชการอตัราชัว่โมงละ  60  บาท  วนัละไม่เกิน  3  ชัว่โมง 
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4 การเบิกจ่ายค่ารับรองในการประชุม 

ราชการ สาํหรับการประชุมท่ีอธิการบดี 
หรือผูท่ี้อธิการบดีมอบหมายเป็น 
ประธาน  การประชุมกบัส่วนราชการอ่ืน / 
รัฐวสิาหกิจ / เอกชน 

อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมไม่เกินคนละ  50  บาทต่อคร่ึงวนั  กรณีประชุม 
คร่ึงวนัเชา้ต่อเน่ืองถึงวนับ่ายหรือคํ่าตอ้งจดัอาหารใหเ้บิกจ่ายไดไ้ม่เกินวนั 
ละ  120  บาท 
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การเบิกค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม 1. ใหจ้ดัซ้ือวสัดุส้ินเปลืองตามความจาํเป็น 
2. ไม่ควรจดัซ้ือวสัดุถาวรท่ีมีใชป้ระจาํอยูภ่ายในหน่วยงาน  เช่น  
        เคร่ืองเยบ็กระดาษ  กรรไกร  เคร่ืองเหลาดินสอไฟฟ้า  เป็นตน้ 
3. งดเบิกค่าพาหนะรับจา้งในการเดินทางไปกลบัระหวา่งสถานท่ีอยู ่  
        ท่ีพกั  หรือท่ีปฏิบติัราชการกบัสถานท่ีจดัฝึกอบรมในช่วงระหวา่ง 
        การฝึกอบรม 
4. ค่าอาหารในการฝึกอบรมในประเทศ 

        จดัในสถานท่ีราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
-  ระดบัตน้  ระดบักลาง  ระดบัสูง  และบุคคลภายนอก 
ไม่เกินอตัราท่ีกระทรวงการคลงักาํหนด 
 

ระเบียบ
การฝึก 
อบรม 

การฝึกอบรมในสถานทีร่าชการ 
หรือรัฐวสิาหกจิ  และเอกชน 

ตามมาตรการประหยดั 
การจัดอบรม :  มือ้อาหาร 

  

จดัครบทุก
ม้ือไม่เกิน 

จดัไม่ครบ
ทุกม้ือ 
ไม่เกิน 

ค่าอาหาร
วา่งและ
เคร่ืองด่ืม 

 

กลาง 
วนั 

 

เยน็ 

ระดบั ราชการ  300 200 25 100 100 

 ตน้ เอกชน 500 250 50 100 150 

ระดบั ราชการ  500 300 25 100 120 

 กลาง เอกชน 600 350 50 150 200 

ระดบั ราชการ  700 400 25 150 250 

 สูง เอกชน 800 500 50 200 300 
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6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าสมนาคุณวทิยากร 
 

-  วิทยากรท่ีเป็นบุคลากรของ มทร.อีสาน 
อตัราชัว่โมงละ ๓๐๐ บาท 
 
-  วิทยากรบุคคลภายนอก    (ท่ีเป็นบุคลากร
ของรัฐ) อตัราชัว่โมงละ ๖๐๐ บาท 
 
-  วิท ยากรบุ คคลภายนอก     (ไ ม่ เป็ น
บุคลากรของรัฐ)  อตัราชั่วโมงละ ๑,๒๐๐ 
บาท 
 
-  กรณีท่ีจาํเป็นตอ้งใชว้ทิยากร ท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์พิเศษ ให้
อยูใ่น  ดุลยพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการ
เจา้ของงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

5. อตัราค่าเช่าท่ีพกัในการฝึกอบรมในประเทศ (บาท : วนั : คน) 

ระดบัการฝึกอบรม 
1 . กรณีเลือกเบิกมีหลกัฐานการจ่าย 2. กรณี

เลือกเบิก
เหมาจ่าย 

ค่าเช่าหอ้งพกัคนเดียว ค่าเช่าหอ้งพกัคู่ 

1.การฝึกอบรม
ขา้ราชการระดบั 9 
ข้ึนไป 
2.การฝึกอบรมขา้
ราชกรระดบั ๘ ลงมา 
 

ไม่เกิน 1,700 บาท 
 
 

ไม่เกิน 1,200 บาท 
 

ไม่เกิน 1000 บาท 
 
 

ไม่เกิน 650 บาท 
 

- 
 
 
- 
 

 
6.  งดเบิกค่าเคร่ืองแต่งตวัในการเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ 
 

หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 

ก.  ชัว่โมงการฝึกอบรมท่ีมีลกัษณะเป็นการบรรยาย ใหจ่้ายค่าสมนาคุณ
วทิยากรไดไ้ม่เกิน ๑ คน 

ข.  ชัว่โมงการฝึกอบรมท่ีมีลกัษณะเป็นการอภิปรายหรือสัมมนา เป็นคณะ 
ใหจ่้ายค่าสมนาคุณวทิยากรไดไ้ม่เกิน ๕ คน โดยรวมถึงผูด้าํเนินการอภิปราย
หรือสัมมนาท่ีทาํหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัวทิยากรดว้ย 

ค.  ชัว่โมงการฝึกอบรมท่ีมีลกัษณะเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบติั แบ่งกลุ่ม
อภิปรายหรือสมนาหรือแบ่งกลุ่มทาํกิจกรรม ซ่ึงไดก้าํหนดไวใ้นโครงการหรือ
หลกัสูตรการฝึกอบรมและจาํเป็นตอ้งมีวทิยากรประจาํกลุ่มใหจ่้ายค่าสมนาคุณ
วทิยากรไดไ้ม่เกินกลุ่มละ ๒ คน 

ง.  ชัว่โมงการฝึกอบรมใดมีวทิยากรเกินกวา่จาํนวนท่ีกาํหนดไวต้าม (ก) (ข) 
หรือ (ค) ใหเ้ฉล่ียจ่ายค่าสมนาคุณวทิยากรไม่เกินภายในจาํนวนเงินท่ีจ่ายไดต้าม
หลกัเกณฑ ์

จ.  การนบัชัว่โมงการฝึกอบรมใหน้บัตามเวลาท่ีกาํหนด  ในตารางการ
ฝึกอบรม โดยไม่ตอ้งหกัเวลาท่ีพกัรับประทานอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม แต่ละ
ชัว่โมงการฝึกอบรมตอ้งมีกาํหนดเวลาการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่หา้สิบนาที กรณี
กาํหนดเวลาการฝึกอบรมไม่ถึงหา้สิบนาที แต่ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้นาที ใหจ่้ายค่า
สมนาคุณวทิยากรไดก่ึ้งหน่ึง 

 
 
 

 

Finance Division
Text Box
ประกาศใช้ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555



ที ่ รายการ มาตรการประหยดังบประมาณ 
 ค่ายานพาหนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่าใชจ่้ายในการประชุมระหวา่งประเทศ 
 
 
 
การเบิกค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างหรือ
นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไว ้   
 
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 
 
 
 
 
 
 

 -  ใหเ้บิกจ่ายตามหลกัเกณฑแ์ละอตัราตามและอตัราตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ    
     กระทรวงการคลงั  วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรม การจดังานและการ 
     ประชุมระหวา่งประเทศ   พ.ศ.  2554 
     ก.  การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทางไปกลบัระหวา่งสถานท่ีอยู ่ ท่ีพกั 
          หรือท่ีปฏิบติัราชการ ไปยงัสถานท่ีฝึกอบรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 
          และผูส้ังเกตการณ์  กรณีท่ีมิไดพ้กัแรมในสถานท่ีเดียวกนักบัสถานท่ี 
          ท่ีจดัฝึกอบรม   หา้มเบิกค่าพาหนะรับจา้ง (แทก็ซ่ี) 
ข. การคาํนวณเวลาเพื่อเบิกค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางในการฝึกอบรม  กรณีท่ี 
     หน่วยงานในสังกดั  มทร.อีสาน  จดัโครงการฝึกอบรมพฒันา 
     บุคลากรภายในสงักดั มทร.อีสาน  ซ่ึงโครงการออกค่าใชจ่้ายให ้
     ทั้งหมด และสถานท่ีพกัแรมไดมี้บริการอาหารม้ือเชา้ใหแ้ลว้  ใหง้ด 
     เบิกค่าเบ้ียเล้ียงสาํหรับอาหารเชา้ 

 
 -   ใหถื้อปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงั  วา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการ 
      ฝึกอบรม การจดังาน และการประชุมระหวา่งประเทศ   พ.ศ.  2554    
       
 
 -  หากมีความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการใหข้อนุมติัต่อ 
    อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

 
1. กาํหนดผูเ้ดินทางแต่ละคร้ังใหเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบงานโดยตรง 
    และไม่ควรเกิน  3  คน 
2.  พิจารณาไปราชการเฉพาะเร่ืองท่ีจาํเป็น 
3.  ใหเ้บิกจ่ายค่าพาหนะรถรับจา้งไดต้ามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินเท่ียวละ   
    300   บาท  รวมทั้งเขตปริมณฑลดว้ย 
4.  ใหเ้บิกค่าพาหนะเดินทางโดยเคร่ืองบินภายในประเทศสาํหรับบุคลากร 
     ดงัน้ี 
     4.1   หวัหนา้งานระดบั  7  ข้ึนไป 
     4.2   ขา้ราชการระดบั  6  ข้ึนไป  ท่ีเดินทางร่วมกบับุคคลตามขอ้4.1 

             ซ่ึงไม่มีผูร่้วมเดินทางภาคพ้ืนดิน    
5.  อตัราเบ้ียเล้ียงเดินทางไปราชการในอาณาจกัร  ในลกัษณะเหมาจ่าย 
     ตามระเบียบกระทรวงการคลงั  วา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายในการ 
     เดินทางไปราชการ  พ.ศ.  2554 
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ขา้ราชการ  ระดบั              ค่าเบ้ียเล้ียง               
       1-8                                  240                           
       9  ข้ึนไป                         270                           
 

6.  การเบิกค่าเช่าท่ีพกั 
 

     -  ตาํแหน่งระดบั  8  ลงมา  มีหลกัฐานการเบิก 
                เช่าพกัคนเดียวไม่เกิน      1,200    บาท/วนั/คน 
                เช่าพกัคู่ไม่เกิน                   650     บาท/วนั/คน 
    -  ตาํแหน่งระดบั  9   ข้ึนไป 
                เช่าพกัคนเดียวไม่เกิน       1,700    บาท/วนั/คน 
                เช่าพกัคู่ไม่เกิน                  1,000    บาท/วนั/คน 

            -  ค่าท่ีพกัเหมาจ่าย 
                ระดบั  8  ลงมา                    560   บาท/วนั/คน  
                ระดบั  9  ข้ึนไป                   840   บาท/วนั/คน  

      
8 การเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้าง 

 
1.  ค่าตอบแทนผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 
       -  หวัหนา้ผูค้วบคุม          ไม่เกินคนละ     150  บาท/วนั 

       -  ผูค้วบคุมงาน                ไม่เกินคนละ     100  บาท/วนั 
 2.  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจา้ง 
       -  วงเงินตั้งแต่    15  ลา้นบาทข้ึนไป   ไม่เกินคนละ  250  บาท/วนั 
       -  วงเงินไม่เกิน  15  ลา้นบาท              ไม่เกินคนละ  200  บาท/วนั 

9 การใชโ้ทรศพัทติ์ดต่อระหวา่งหน่วยงาน ขอความร่วมมือใหใ้ชโ้ทรศพัทห์มายเลขภายในก่อน 
 

10 การบอกรับหนงัสือพิมพ ์ วารสาร  
นิตยสาร  และหนงัสือประจาํหน่วยงาน 

1.  ใหบ้อกรับในจาํนวนท่ีเหมาะสมตามความจาํเป็น 
2.  คดัเลือกประเภทใหเ้หมาะสมกบัภารกิจของหน่วยงานและผูอ้่าน 
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การซ้ือและใชว้สัดุสาํนกังาน 
 
 
 
 
 

การเบิกค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างหรือ
นอกเหนือจากท่ีกาํหนดไว ้   

1. ขอความร่วมมือใหใ้ชว้สัดุในการทาํงานชนิดธรรมดา  และใหน้าํวสัดุ 
    เก่ากลบัมาใชใ้หม่ 
2. ใชก้ระดาษท่ีใชแ้ลว้หนา้เดียว  นาํมาใชเ้ป็นกระดาษร่างหนงัสือหรือ 
    แบบฟอร์มการบนัทึกงานภายใน 
 3. ใชว้สัดุสาํนกังานอยา่งประหยดั 
 

หากมีความจาํเป็นและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการใหข้ออนุมติัต่อ 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  
 

 




