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การประชุมราชการ 

วัตถุประสงค  

- นําผลของการประชุมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของทางราชการ 

 

การประชุมฝกอบรม 

วัตถุประสงค  

- เพื่อพัฒนาบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตไมมี

การรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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การประชุมราชการ 

เอกสารประกอบการเบิกจาย 

1.หนังสืออนุมัติใหจัดประชุมและอนุมัติเบิกจาย 

2.หนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุม 

3.ลายมือชื่อผูเขาประชุม 

4.หลักฐานการจายเงินตามระเบียบ ไดแกใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญ
รับเงิน เอกสารรับรองการจัดประชุมและจํานวนผูเขาประชุมโดย
ผูจัดการประชุมเพื่อเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายคาอาหาร 
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (กรณีลายมือชื่อผูเขารวมประชุมไม
ครบตามท่ีไดเชิญประชุม) 

อัตราคาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม ดังนี้ 

สถานท่ีราชการ (อัตรากรมฯ) 

-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มเทาท่ีจายจริงไมเกิน 35 บาท/คน/มื้อ 

-คาอาหารกลางวันเทาท่ีจายจริงไมเกิน          120 บาท/คน/มื้อ 

สถานท่ีเอกชน (อัตรากรมฯ) 

-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มเทาท่ีจายจริงไมเกิน 50 บาท/คน/มื้อ 

-คาอาหาร 1 มื้อ เทาท่ีจายจริงไมเกิน            400 บาท/คน 

-คาอาหาร 2 มื้อ เทาท่ีจายจริงไมเกิน           600 บาท/คน 

 

การประชุมฝกอบรม 

เอกสารประกอบการเบิกจาย 

1.หนังสืออนุมัติใหจัดอบรมและอนุมัติเบิกจาย 

2.โครงการอบรมท่ีไดรับอนุมัติ พรอมกําหนอการฝกอบรมฯ 

3.ลายมือชื่อผูเขาอบรม วิทยากรและคณะทํางาน 

4.หลักฐานการจายเงินตามระเบียบไดแกใบเสร็จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน 

5.หนังสืออนุมัติเบิกจายเพิ่มเติมจากหัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับ
มอบอํานาจ (กรณีลายมือชื่อผูเขารับการอบรมไมครบถวนตาม
กลุมเปาหมายและไดจายเงินตามท่ีไดประสานไวลวงหนา) อัตรา
คาอาหาร อาหารวางและเคร่ืองดื่ม ดังนี้ 

สถานท่ีราชการ (อัตรากรมฯ) 

-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มเทาท่ีจายจริงไมเกิน 35 บาท/คน/มื้อ 

-คาอาหาร 1 มื้อ เทาท่ีจายจริงไมเกิน             150 บาท/คน 

-คาอาหาร 2 มื้อ เทาท่ีจายจริงไมเกิน             400 บาท/คน 

-คาอาหารครบมื้อ เทาท่ีจายจริงไมเกิน           600 บาท/คน 

สถานท่ีเอกชน (อัตรากรมฯ) 

-คาอาหารวางและเคร่ืองดื่มเทาท่ีจายจริงไมเกิน 50 บาท/คน/มื้อ 

-คาอาหาร 1 มื้อ เทาท่ีจายจริงไมเกิน            400 บาท/คน 

-คาอาหาร 2 มื้อ เทาท่ีจายจริงไมเกิน            700 บาท/คน 

-คาอาหารครบมื้อ เทาท่ีจายจริงไมเกิน          600 บาท/คน 
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การประชุมฝกอบรม 

เอกสารประกอบการเบิกจาย 

5.คาสมนาคุณวิทยาการ 

- ประเภท ก บุคลากรภาครัฐ 800 บาท/ชม. บุคลากรภายนอก 1,600 บาท/ชม. 

- ประเภท ข บุคลากรภาครัฐ 600 บาท/ชม. บุคลากรภายนอก 1,200 บาท/ชม. 

7.เอกสารประกอบคาใชจายอื่นๆ เชน คาเชาสถานท่ี คาวัสดุอุปกรณ คากระเปา คา
ประกาศนียบัตรและคาใชจายอื่นท่ีเกี่ยวของ (ดําเนินการจัดหาตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง 
พ.ศ.2560 ตามหนังสือดวนท่ีสุดท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561) 

8.เอกสารประกอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาเบ้ียเล้ียง คาท่ีพัก คาพาหนะ) 

- คาเบ้ียเล้ียง 

อัตราคาเบ้ียเล้ียง 

  -ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทา ลงมา 240 บาท/วัน/คน 

  -ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทา ขึ้นไป 270 บาท/วัน/คน 

คาเบ้ียเล้ียง  

1.เร่ิมนับเวลาตั้งแตออกจากสถานท่ีพักหรือสถานท่ี ปฏิบัติงาน จนกลับถึงสถานท่ีพัก
หรือสถานท่ี ปฏิบัติงาน โดยนับ 24 ชั่วโมงเปน 1 วัน เศษท่ี เกิน 12 ชั่วโมงนับเปน 1 วัน 

ไมมีเบี้ยเลี้ยงคร่ึงวัน 

2.ใหหักจํานวนมื้ออาหารท่ีผูจัดเล้ียง เชน คํานวณเบ้ียเล้ียงได 2 วัน ผูจัดเล้ียงอาหาร 3 
มื้อ จะไดเบ้ียเล้ียง 480 - (80x3) = 240 บาท 

 

การประชุมราชการ 

เอกสารประกอบการเบิกจาย 

5.การประชุมราชการไมมีคาสมนาคุณวิทยาการ 

6.เอกสารประกอบคาใชจายอื่นๆ เชน คาเชาสถานท่ี คาวัสดุ

อุปกรณ (ดําเนินการจัดหาตามพรบ.จัดซื้อจัดจาง 

7.เอกสารประกอบคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (คาเบ้ีย

เล้ียง คาท่ีพัก พาหนะ) 

- คาเบ้ียเล้ียง 

อัตราคาเบ้ียเล้ียง 

  -ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทา ลงมา 240 บาท/วัน/คน 

  -ระดับชํานาญการพิเศษหรือเทียบเทา ขึ้นไป 270 บาท/วัน/คน 

คาเบ้ียเล้ียง เร่ิมนับเวลาตั้งแตออกจากสถานท่ีพักหรือสถานท่ี 

ปฏิบัติงาน จนกลับสถานท่ีพักหรือสถานท่ี ปฏิบัติงาน โดยนับ 

24 ชั่วโมง เปน 1 วัน เศษท่ีเกินคร่ึงชั่วโมงนับเปน 1 วัน หากเปน

การเดินทางไปราชการวันเดียว ถานับเวลาไมเกิน 12 ชั่วโมง แต

เกิน 6 ชั่วโมง ใหคิดเปนคร่ึงวัน 

ไมมีการหักเบี้ยเลีย้งตามจํานวนมื้ออาหาร 
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การประชุมราชการ 

เอกสารประกอบการเบิกจาย 

-คาเชาที่พัก 
  เบิกไดลกัษณะเทาท่ีจายจริงหรือเหมาจาย 
  -ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ.2526 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม 
  -ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ พ.ศ.2560 

  -ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ   
(ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 

  กรณีเบิกในลักษณะจายจรงิ เบกิไดเทาที่จายจริงไมเกนิอัตรา ดังนี ้

ระดบัชํานาญการพิเศษหรอืเทียบเทา ลงมา 

  -หองเดี่ยว หองละไมเกิน 1,500 บาท/วัน 

  -หองคู หองละไมเกิน 850 บาท/วนั 

ระดบัชํานาญการพิเศษหรอืเทียบเทา ขึ้นไป 

  -หองเดี่ยว หองละไมเกิน 2,200 บาท/วัน 

  -หองคู หองละไมเกิน 1,200 บาท/วัน/คน 

ผูทรงคุณวุฒ ิบริหารระดับสูงหรือเทียบเทา 

  -หองเดี่ยว หองละไมเกิน 2,500 บาท/วัน 

  -หองคู หองละไมเกิน 1,400 บาท/วัน/คน 

 กรณีเบิกในลักษณะเหมาจาย เบกิได ดงันี ้

ระดบัชํานาญการพิเศษหรอืเทียบเทา ลงมา เบกิไดหองละไมเกิน 800 บาท/วนั/คน 

ระดบัชํานาญการพิเศษหรอืเทียบเทา ขึ้นไป เบกิไดหองละไมเกิน 1,200 บาท/วัน/คน 

 

การประชุมฝกอบรม 

เอกสารประกอบการเบิกจาย 

-คาเชาท่ีพัก 

  เบิกไดลกัษณะเทาทีจ่ายจริงเทานั้น โดยตองแนบใบเสร็จรับเงิน
เปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง
ประเทศ (ฉบับท่ี3) พ.ศ.2555 

โดยไมเกินอัตราท่ีกรมฯกําหนด 

ประเภท ก 

-หองเดี่ยว หองละไมเกิน 2,400 บาท/วัน 

-หองคู หองละไมเกิน 1,300 บาท/วัน/คน 

ประเภท ข 

-หองเดี่ยว หองละไมเกิน 1,450 บาท/วัน 

-หองคู หองละไมเกิน 900 บาท/วัน 
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การประชุมฝกอบรม 

เอกสารประกอบการเบิกจาย 

-คาพาหนะ 

   -ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 
  -ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
   -ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 
   -ระเบียบการทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ 
 

 

การประชุมราชการ 

เอกสารประกอบการเบิกจาย 

-คาพาหนะ 

   -ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 
และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
   -ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 

   -ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

จายคาพาหนะรับจางเบิกตามอัตราท่ีกรมกําหนด คือคาพาหนะรับจาง
ระหวางสถานท่ีอยู ท่ีพัก หรือสถานท่ีปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะ
ประจําทาง หรือสถานท่ีจัดพาหนะท่ีตองใชในการเดินทางไปยังสถานท่ี
ปฏิบัติราชการดังนี้ 

   การเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพฯกับจังหวัดท่ีมีเขตติดตอ
กับกรุงเทพฯหรือการเดินทางขามเขตจังหวัดท่ีผานเขตกรุงเทพฯใหเบิก
เทาท่ีจายจริงไมเกินเท่ียวละ 600 บาท 

นอกเหนือจากนั้นใหเบิกเทาท่ีจายจริงไมเกินเท่ียวละ 400 บาท 
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนายายอาม (www.naya.go.th) 
ตามประกาศโรงพยาบาลนายายอาม 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ขอ้มูลต่อสาธารณะผา่นเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 
สำหรบัโรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  

 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ขอ้มูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลนายายอาม (www.naya.go.th) 

 
ช่ือหน่วยงาน:........งานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลนายายอาม 
วัน/เดือน/ปี:...........  28 ธันวาคม  2565 
หัวข้อ : แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2566  
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ปี 2566 
 
...................................................................................................................................................................... 
Linkภายนอก ............................................................................................................................................... 
หมายเหตุ:………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
................................................................................................................................................................................. 
....................................................................................... ................................................................................ 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
ละอองดาว  ศิริบรรจง ไพศาล  สุยะสา 

(นางสาวละอองดาว  ศิริบรรจง) (นายไพศาล  สุยะสา) 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายายอาม 
วันท่ี.. 28  ธันวาคม  2565      วันท่ี.. 28  ธันวาคม  2565      

 

 
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 

เชษฐา  สำโรงทอง 
(นายเชษฐา  สำโรงทอง) 

เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
วันที่... 28  ธันวาคม  2565 

 
 
 
 
 


