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มาตรการประหยัดการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดท าแผนงานโครงการ (เงินบ ารุง) ปีงบประมาณ ๒๕๖3 โรงพยาบาลพุทธโสธร 

ล าดับ รายการ มาตรการประหยัดของโรงพยาบาล มาตรการประหยัดการเบิกค่าใชจ้่าย 
ของโรงพยาบาลอ้างอิงตามระเบยีบกระทรวงการคลัง 

1 ค่าใช้จ่ายในการ ประชุม อบรม สัมมนา    
และจัดงาน 

  

 1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สถานที่ราชการ (ใน/นอกโรงพยาบาล)  
ไม่เกิน 30 บาท / มื้อ / คน 

สถานที่ราชการ   ไม่เกิน 30 บาท / มื้อ / คน 

  สถานที่เอกชน  ไม่เกิน 50 บาท / มื้อ / คน สถานที่เอกชน    ไม่เกิน 50 บาท / มื้อ / คน 
 1.2 ค่าอาหาร การประชุม/ฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข. และการ

อบรมบุคลากรภายนอก ในสถานที่ราชการ 
-ภายในโรงพยาบาล   ไม่เกิน  80 บาท/มื้อ/คน 
-ภายนอกโรงพยาบาล ไม่เกิน 100 บาท/มือ้/คน 

จัดครบทุกมื้อ     ไม่เกิน  500 บาท / วัน / คน 
จัดไม่ครบทุกมื้อ  ไม่เกิน  300 บาท / วัน / คน 
 
จัดประชุม         ไม่เกิน  80 บาท / มื้อ / คน 

  การฝึกอบรมข้าราชการประเภท ข. และการอบรม
บุคลากรภายนอก ในสถานที่ของเอกชน                
ไม่เกิน 300 บาท / มื้อ / คน 

จัดครบทุกมื้อ     ไม่เกิน  900 บาท / วัน / คน 
จัดไม่ครบทุกมื้อ  ไม่เกิน  600 บาท / วัน / คน 

 1.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร 
 
 
 

วิทยากร ที่เป็นบุคลากรของรัฐในหน่วยงานสังกัด
โรงพยาบาลพุทธโสธร (จัดใน/นอกโรงพยาบาล) 
ประเภท ข. ไม่เกิน ชั่วโมงละ 300 บาท / คน 
(วิทยากรกลุ่ม ไม่เกิน 2 คน/กลุ่ม ไม่เกิน 5 กลุ่ม) 
*ผู้เขียนโครงการ ไม่ควรเบิกค่าวิทยากร* 

วิทยากร(ภายนอก)ที่เป็นบุคลากรของรัฐ 
ประเภท ข. ไม่เกินชั่วโมงละ 600  บาท 
วิทยากร(ภายนอก)ที่มิใช่บุคลากรของรัฐ 
ประเภท ข. ไม่เกินชั่วโมงละ 1,200  บาท 
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ล าดับ รายการ มาตรการประหยัดของโรงพยาบาล อ้างอิงระเบียบกระทรวงการคลัง 
 1.4 ค่าเช่าที่พัก ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

-ตามนโยบายประหยัดตามที่จ่ายจริง 
ข้าราชการประเภท ข.และการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
พักคนเดียว  ไม่เกิน  1,450  บาท / วัน / คน 
พักคู่          ไม่เกิน    900  บาท / วัน / คน     
 

 1.5 ค่ายานพาหนะ 
      1.5.1 ค่าพาหนะเดินทาง 

ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
-ตามนโยบายประหยัดตามที่จ่ายจริง 

1.กรณีการใช้ยานพาหนะของส่วนราชการที่จัดการ
ฝึกอบรมหรือกรณียืมยานพาหนะจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นให้เบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง 

       1.5.2 โดยรถประจ าทาง 
      1.5.3 โดยรถยนต์ส่วนบคุคล 

-กม.ละ 4 บาท(แนบบันทึกขออนุญาตและ 
ส าเนาทะเบียนรถ) และประมาณการระยะทาง 

2.กรณีใช้ยานพาหนะประจ าทางหรือเช่าเหมา
ยานพาหนะให้จัดยานพาหนะตามระดับของการ
ฝึกอบรมตามสิทธิของข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกา
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการโดยอณุโลม 

      1.5.4 โดยเครื่องบิน -ภายในประเทศ (ชั้นประหยัด) 3.ตามส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการ ครม.ด่วนที่สุด 
ที่นร 0505/ว146 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 
เรื่องทบทวนมติครม.เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่อง
การไปศึกษาดูงาน ประชุม อบรมและสัมมนา 

  1.6 ค่าลงทะเบียน เบิกอัตราต่ าสุดที่ผู้จัดเรียกเก็บ เบิกได้ตามท่ีผู้จัดเรียกเก็บ 
 1.7. *หากมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดฝึกอบรมในสถานที่เอกชน ให้ระบุความจ าเป็นที่จะต้องจัดในสถานที่เอกชนไว้ในโครงการด้วย และหากเบิกค่าอาหารใน

อัตราที่สูง  กว่าที่ก าหนดไว้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นรายโครงการ 
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2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขัน   
 2.1 เงินรางวัลประกวด 

***หากเป็นรางวัลที่จัดให้ผู้ชนะซ่ึงเป็นบุคคล ไม่ใช่  
กลุ่ม/ชมรม/หมู่บ้าน/ชุมชน/โรงเรียน เงินรางวัลต้อง
ลดลงครึ่งหนึ่ง 
***ไม่ให้โล่รางวัล แต่ให้เป็นประกาศอัดกรอบ
วิทยาศาสตร์ 
***ทั้งนี้การจัดการประกวดต้องมีค าสั่งแต่งตั้งที่ระบุ
หน้าที่ให้ชัดเจนว่าบุคคลใดเป็นคณะกรรมการตัดสิน 
(3-5 คน)หรือบุคคลใดเป็นคณะท างานจัดงาน 

ระดับจังหวัด 
รางวัลที่ 1 ไม่เกิน  5,000  บาท 
รางวัลที่ 2 ไม่เกิน  3,000  บาท 
รางวัลที่ 3 ไม่เกิน  2,000  บาท 
ชมเชย     ไม่เกิน  1,000  บาท 
ระดับอ าเภอ 
รางวัลที่ 1 ไม่เกิน  3,000  บาท 
รางวัลที่ 2 ไม่เกิน  2,000  บาท 
รางวัลที่ 3 ไม่เกิน  1,000  บาท 
ชมเชย     ไม่เกิน     500  บาท 
 

ตามความจ าเป็น เหมาะสม  และประหยัด 

 2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินประกวด -ข้าราชการ/ลูกจ้างที่ไม่มีหน้าที่ในการจัดงาน  
คนละไม่เกิน 400  บาท/วัน               
(บุคลากรในแผนก/กลุ่มงานเดียวกันไม่ควรเบิก  
ยกเว้นผู้ไม่มีหน้าที่ในการจัดงาน) 
-บุคคลภายนอก คนละไม่เกิน  800  บาท/วัน 

 

3 ค่าวัสดุส านักงาน 
*ประสานกลุ่มงานพัสดุเพ่ือจัดซื้อ/จัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุฯ ล่วงหน้า หลังโครงการอนุมัติ  
อย่างน้อย 7-14 วัน ก่อนวันจัดท าโครงการ 

ค่าวัสดุส านักงานที่ใช้ในแผนงาน/โครงการ 
ประชุม อบรม ให้ตั้งงบประมาณ               
ไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนงานโครงการนั้น 
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4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากข้างต้น ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 

ผู้รับผิดชอบ 1. คณะกรรมการพิจารณาแผนงานโครงการประจ าปีโรงพยาบาล 

                         ผู้เห็นชอบมาตรการประหยัดของโรงพยาบาล 

 

                           (นางสาวสมบัติ  ชุติมานุกูล) 

                               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร       

             


