
บัญชีแนบทายขอ  7  ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 829 /2547)
เร่ือง  แนวปฏิบัติในการใชจายเงินอุดหนุนทั่วไป   สําหรับโครงการบริการวิชาการแกสังคม

รายการคาใชจาย อัตราคาใชจาย หมายเหตุ
1. คาจางชั่วคราวเจาหนาที่ประจาํโครงการ

1.1 คาจางชั่วคราวรายเดือน
1) วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
      (เทียบเทา ระดับ  2)
2) วุฒิปริญญาตรี (เทียบเทา ระดับ 3)
3) วุฒิปริญญาโท (เทียบเทา ระดับ 4)
4) วุฒิปริญญาเอก (เทียบเทา ระดับ 5)

1.2 เงินประกันสังคม
1.3 คาจางชั่วคราวรายวัน

ตามระเบียบราชการ

-  หลักฐานการเบิก
จายคาจางและคาํสั่ง
จางของมหาวิทยาลัย

2. คาตอบแทน
2.1  อัตราคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
       ราชการ
       -  วันราชการปกติ

       -  วันหยุดราชการ

- ชั่วโมงละไมเกิน  30  บาท แตรวมแลวไม
เกินวันละ  100  บาท

- ชั่วโมงละไมเกิน  30  บาท  แตรวมแลวไม
เกินวันละ 200  บาท

-  หลักฐานการเบิก
จายใชหลักฐานการ
จายคาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

3. คาใชสอย
3.1  คาใชจายเดินทางไปราชการ
       3.1.1  อัตราคาเบี้ยเลี้ยงในประเทศสาํหรับ
ผูท่ีไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ

              - ขาราชการระดับ1-2 หรือเทียบเทา
              - ขาราชการระดับ3-8 หรือเทียบเทา
              - ขาราชการระดับ 9 ขึ้นไป

3.1.2 อัตราคาที่พัก
                   - ขาราชการระดับ 1-2 หรือเทียบเทา
                   - ขาราชการระดับ 3-8 หรือเทียบเทา
                   - ขาราชการระดับ 9 ขึ้นไป

3.1.3 คาพาหนะ

การนับเวลาเดินทางไปราชการเพื่อคาํนวณเบี้ย
เล้ียงเดินทางใหนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน เศษ
ของวันตองเกินกวา  12 ชั่วโมง จึงสามารถเบิก
คาเบี้ยเลี้ยงได  1 วัน
         ประเภท ก.                 ประเภท ข.
-  วันละ  120   บาท       - วันละ   72  บาท
-  วันละ  180   บาท       - วันละ 108  บาท
-  วันละ  240   บาท       - วันละ 144  บาท

- ตามที่จายจริงแตไมเกินวันละ    800  บาท
- ตามที่จายจริงแตไมเกินวันละ  1,200  บาท
- ตามที่จายจริงแตไมเกินวันละ  2,200  บาท
(กรณีเหมาจายทุกระดับไมเกินวันละ 100  บาท)

-    ตามจายจริง  กรณีใชยานพาหนะสวนตัว
เบิกคาชดเชยไดไมเกินกิโลเมตรละ   2 บาท โดย
คิดตามระยะทางหลวงแผนดิน
-  รถจักรยานยนต กิโลเมตรละ 1 บาท โดยคิด
ตามระยะทางทางหลวงแผนดิน

-  หลักฐานการเบิก
จายใชใบอนุมัติเดิน
ทางไปราชการและ
หลักฐานการขอเบิก
คาใชจายในการเดิน
ทางไปราชการ

-กรณีพักโรงแรมใช
ใบเสร็จรับเงินและ
แนบ  Folio ประกอบ
-ใหพักตั้งแต  2  คน
ขึ้นไป ยกเวนกรณีท่ีมี
ความจาํเปนไมอาจ
พักรวมกับผูอ่ืนได
-  กรอกรายละเอยีด
การเบิกในหลักฐาน
ขอเบิกคาใชจายใน
การเดินทางไป
ราชการ
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3.2  คาใชจายฝกอบรม  สัมมนา

3.2.1 คาตอบแทนวิทยากร
ผูเปนวิทยากรตองไมเปนผูดาํรงตาํแหนงตาม
มาตรฐานกาํหนดตาํแหนงใหมีหนาที่เปน
วิทยากรในการฝกอบรมของหนวยงานผูจัดและ
ตองไมใชผูมีหนาที่กาํหนดใหทําหนาที่ฝกอบรม
ใหคาํปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานในตาํแหนงแกเจาหนาที่ลําดับรองลงมาหรือ
เปนการใหความรู ลักษณะ การปฐมนิเทศแกขา
ราชการหรือลูกจางในสังกดัตน กรณีท่ีไมมีมาตร
ฐานกาํหนดตาํแหนงเปนวิทยากรหนวยงาน แต
ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติเปนปกติประจาํจะตอง
ทําหนาที่เปนวิทยากรในการฝกอบรม ก็เบิกคา
ตอบแทนนี้ไมได

3.2.2 คาที่พัก  สาํหรับ
-  ผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา

โครงการใหปฏิบัติหนาที่ในการจัดฝกอบรม
                  -  ผูเขารับการฝกอบรม
                  -  ผูสังเกตการณ
                  - วิทยากร
      3.2.3  คาที่พักสาํหรับการอบรมบุคคลภาย
นอก

3.2. 4  คาอาหาร  สาํหรับ
-  ผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนา

โครงการใหปฏิบัติหนาที่ในการจัดฝกอบรม
                  -  ผูเขารับการฝกอบรม
                  -  ผูสังเกตการณ

-  ไมเกินชั่วโมงละ 600  บาท กรณีวิทยากรไม
เปนขาราชการ ขาราชการบาํนาญหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  สามารถใหเบิกไดอีกหนึ่งเทา   1
ชั่วโมง  ใหนับ 60 นาที่ แตถาไมถึงหรือเกิน 60
นาที ตองใหมีเวลาไมนอยกวา  50  นาที  หากมี
เวลาไมเต็ม 1  ชั่วโมงแตไมนอยกวา  25  นาที
ใหเบิกจายไดครึ่งหนึ่ง
-ลักษณะเปนการบรรยายจายคาตอบแทนได  1
คน
-ลักษณะเปนการแบงกลุมอภิปรายจายคาตอบ
แทนไดไมเกิน  5  คน
-ลักษณะการแบงกลุมอภิปราย/ฝกปฏิบัติ/ทํา
กิจกรรม จายคาตอบแทนไมเกินกลุมละ  2 คน
-กรณีจํานวนวิทยากรเกินกวากาํหนดใหเฉลี่ย
จาย
-ใหพักแรมตั้งแตสองคนขึ้นไปตอหนึ่งหองเวนแต
กรณีท่ีไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพัก
รวมกับผูอ่ืนได  อัตราคาหองพักคู  ใหเบิกจายได
เทาที่จายจริง ไมเกินหองละ 1,000 บาท/วัน
หองพักเดี่ยว เทาที่จายจริงไมเกิน 800 บาท/วัน

 -คาที่พักสาํหรับการอบรมบุคคลภายนอก ให
เบิกไดเทาที่จายจริง ไมเกินคนละ 300 บาท/วัน
เวนแตกรณีมีความจาํเปนหรือไมเหมาะสมที่จะ
พักสองคนตอหนึ่งหอง ใหเบิกไดไมเกินคนละ
600 บาท/วัน

1.การฝกอบรมหรือประชุมในสถานที่ของราช
การหรือรัฐวิสาหกิจ
-อาหารครบทุกมื้อ  เทาที่จายจริงไมเกินคนละ
300  บาท/วัน ถาเปนการอบรมบุคคลภายนอก
ไมเกิน  150 บาท/คน/วัน
-อาหารไมครบทุกมื้อ เทาที่จายจริงไมเกินคนละ
200 บาท/มื้อ  ถาเปนการอบรมบุคคลภายนอก
ไมเกิน 75 บาท/คน/วัน
2.การฝกอบรมหรือประชุมในสถานที่ของเอกชน
-  อาหารครบทุกมื้อ เทาที่จายจริง  ไมเกิน
คนละ  500  บาท/วัน ถาเปนการอบรมบุคคล
ภายนอกไมเกิน 250 บาท/คน/วัน

- หลักฐานการเบิกจายใช
ใบสาํคัญรับเงิน

-หลักฐานการเบิกจายใชใบ
เสร็จรับเงิน/ใบสาํคัญรับเงิน

-หลักฐานการเบิกจายใชใบ
เสร็จรับเงิน/ใบสาํคัญรับเงิน

-หลักฐานการเบิกจายใชใบ
เสร็จรับเงิน /ใบสาํคัญรับ
เงิน
-ใบลงลายมือชื่อผูเขารับ
การ อบรม
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-อาหารไมครบทุกมื้อ  เทาที่จายจริง  ไมเกินคนละ
250 บาท/มื้อ ถาเปนการอบรมบุคคลภาย
นอกไมเกิน 125 บาท/คน/วัน
3.กรณีสวนราชการผูจัดอบรมไมจัดอาหาร ท่ีพักและ
หรือยานพาหนะใหเบิกคาใชจายใหแกผูเขาอบรม ท่ีเปน
บุคคลภายนอกดังนี้
-กรณีผูจัดอบรมไมจัดอาหารใหท้ัง 3 มื้อ ใหเบิกจาย
เปนคาอาหารวันละ 120 บาท/คน/วัน
-ถาจัดอาหารให 2 มื้อ ใหเบิกคาอาหารได 40 บาท/
คน/วัน
-ถาจัดอาหารให 1 มื้อ ใหเบิกคาอาหารได 80 บาท/
คน/วัน

     3.2.5  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 1.การฝกอบรมหรือประชุมในสถานที่ของราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ
-อาหารวางและเครื่องดื่ม เทาที่จายจริง ไมเกิน  25
บาท/ครึ่งวัน/คน
-เครื่องดื่มเทาที่จายจริงไมเกิน  10  บาท/ครึ่งวัน/คน
2.การฝกอบรมหรือประชุมในสถานที่ของเอกชน
-อาหารวางและเครื่องดื่ม เทาที่จายจริงไมเกิน 50
บาท/ครึ่งวัน/คน
 -เครื่องดื่มเทาที่จายจริงไมเกิน 20 บาท/ครึ่งวัน/คน

-หลักฐานการเบิก
จายใชใบเสร็จรับ
เงิน/ใบสาํคัญรับเงิน
-ใบลงลายมือชื่อผู
เขารับการอบรม

       3.2.6 คาเชาสถานที่ฝกอบรม - ตามที่จายจริง - หลักฐานการเบิก
จายใชใบเสร็จรับ
เงิน/ใบสาํคัญรับเงิน

      3.2.7 คาพาหนะสาํหรับผูเขารับการ
               ฝกอบรม

-ผูเขารับการฝกอบรมที่เปนขาราชการหรือลูกจางของ
สวนราชการใหเบิกคาพาหนะเดินทางจากตนสังกัดและ
กรณีผูเขารับการอบรมที่มิใชขาราชการหรือลูกจางของ
ทางราชการใหใชใบรับรองการจายเงินที่ผูเขารับการฝก
อบรมลงลายมือชี่อรับรองรายจาย ซ่ึงไมอาจจะเรียกใบ
เสร็จรับเงินคาพาหนะจากผูรับจางได เพื่อประกอบการ
ขอเบิกเงินในอัตราไป-  กลับจากภูมิลําเนาถึงสถานที่ฝก
อบรมเทาที่จายจริงตามอัตราคาโดยสารรถประจาํทาง
และหรือรถรับจาง โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาการ
เดินทางไปราชการเทียบเทาขาราชการระดับ 1

- หลักฐานการเบิก
จายใชหลักฐานการ
จายเงินตามตัวอยาง
ท่ีแนบ
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4. คาใชจายประชุมราชการและหรือกรรมการ
    4.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม -  ตามที่จายจริงแตไมเกิน 25 บาท/คน/ครึ่งวัน

-หลักฐานการเบิก
จายใชใบเสร็จรับ
เงิน/ใบสาํคัญรับ
เงิน
-วาระการประชุม
-ใบลงลายมือชื่อผู
เขารวมประชุม

5. คาวัสดุ
    5.1  การจัดซ้ือวัสดุในการดาํเนินงานโครง
การ

-ดาํเนินการตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ

6. การจางเหมาบริการ/จางทาํของ
6.1  การจางเหมาบริการ/จางทาํของ -ดาํเนินการตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ
7.  คาครุภัณฑ -ดาํเนินการตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ
8.  คาสาธารณูปโภค - จายจริงตามความจาํเปน -  หลักฐานการ

เบิกจายใชใบเสร็จ
รับเงิน/ใบสาํคัญ
รับเงิน/ใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงิน

9. คาจางเหมารถยนตตูในการเดินทางไปราช
การ

- เฉพาะคาจางเหมารถยนตตู ไมเกินวันละ 1,500
บาท/วัน (ไมรวมคาน้าํมันเชื้อเพลิง) โดยการพิจารณา
ราคาคาจางเหมาใหอยูในดุลยพินิจของคณบดีหรือรอง
คณบดีท่ีไดรับมอบหมาย

 - ใบเสร็จรับเงิน
ของผูรับจาง
- คาน้าํมันเชื้อ
เพลิงใหนาํไปแนบ
เบิกในรายงานการ
เดินทางไปราชการ


	เรื่อง  แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป   สำหรับโครง

