- สําเนาคูฉบับ -

คําสั่งกองทัพบก
ที่ 81 /2550
เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ
------------------------------------------เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงบประมาณของ กองทั พ บก เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย
มีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ และเปนไปตามวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับจากรัฐบาล ใหบรรลุเปาหมายตามแผนงบประมาณ ที่สอดคลองกับแผนแมบทการปฏิรูป
กระทรวงกลาโหม และการปรับปรุงโครงสรางกองทัพไทย จึง ใหห นว ยขึ้นตรงกองทัพบก
ถือปฏิบัติตามมาตรการประหยัดงบประมาณ ดังนี้
1. ดานกําลังพล
1.1 การบรรจุกําลังพลใหมทุกประเภท รวมถึงการบรรจุเพื่อทดแทนการสูญเสีย
และการเรียกเกณฑทหารกองประจําการใหอยูในเกณฑที่สามารถปฏิบัติภารกิจได โดยไมกระทบ
ดานความมั่นคงและสอดคลองกับแผนแมบทการปฏิรูปกระทรวงกลาโหม และการปรับปรุง
โครงสรางกองทัพไทย
1.2 การรับโอนบุคคลจากสวนราชการนอกกระทรวงกลาโหม ใหดําเนินการ
เฉพาะกรณีเปนนโยบายของ ผูบัญชาการทหารบก
1.3 การปรับยายกําลังพลจากตางเหลาทัพ ใหดําเนินการเฉพาะกรณีอยูใน
แผนการบรรจุกําลังพลประจําป และที่เปนนโยบายของ ผูบัญชาการทหารบก โดยใหอยูภายใน
กรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
2. ดานการขาว
2.1 ปรับลดคาใชจายในการผลัดเปลี่ยนหนาที่ของขาราชการประจํา สํานักงาน
ผูชวยทูตทหารไทย/ตางประเทศ โดยกําหนดใหขาราชการประจํา สํานักงานผูชวยทูตทหารไทย/
ตางประเทศ และเจาหนาที่ในตําแหนงอื่น ๆ ดําเนินการรับ - สงหนาที่ ใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน ยกเวน
กรณีมีภารกิจจําเปนเรงดวนที่ตองปฏิบัติในหวงการดําเนินการรับ - สงหนาที่ ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูบัญชาการทหารบก
/- 2.2 การรับรอง

-22.2 การรับรองชาวตางประเทศ ใหเบิกจายคาใชจายในการรับรอง โดยยึดถือ
หลักการประหยัดความเหมาะสม และจํานวนคน จํานวนวัน ใหมีเทาที่จําเปน ตามหลักเกณฑที่ ทบ.
กําหนด ตามหนังสือ สปช.ทบ. ที่ ตอ กห 0406/18251 ลง 12 ต.ค. 48 หรือที่แกไขเพิ่มเติม
3. ดานการฝกศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา (ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคคล
หรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน ตามระเบี ย บ กค. ว า ด ว ยค า ใช จ า ยในการฝ ก อบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549)
3.1 การสงกําลังพลไปรับการฝกศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาในประเทศ
นอกกองทัพ บก ใหเ ปน ไปตามนโยบายของ ผูบั ญ ชาการทหารบก แล ว แตก รณี ทั้ ง นี้ ใหยึ ด ถือ
หลักการประหยัดโดยเครงครัด และคํานึงถึงความเหมาะสมของจํานวนคน จํานวนวัน ใหมีจํานวน
เทาที่จําเปน
3.2 ระงับการสงกําลังพลไปรับการฝกศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน
ณ ตางประเทศ นอกเหนือจากแผนงานประจําป เวนแตการระงับดังกลาวจะกอใหเ กิด ผลเสีย หาย
ตอทางราชการ ใหเสนอขออนุมัติตอ ผูบัญชาการทหารบก เปนกรณีไป ทั้งนี้ ใหยึดถือหลักการประหยัด
โดยเครงครัด และคํานึงถึงความเหมาะสมของจํานวนคน จํานวนวัน ใหมีจํานวนเทาที่จําเปน
3.3 ในการเดินทางไปดูงาน และศึกษาภูมิประเทศในประเทศทุกหลักสูตร ของ
กองทัพบก ทั้งหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรที่มิใชหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
และการฝกศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ที่อยูในแผนงานประจําปไดตามความจําเปน สําหรับ
หลักสูตรต่ํากวาชั้นนายพันลงมาใหเดินทาง ไปดูงานในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในจังหวัดเดียวกัน
ไดไมเกิน 1 ครั้ง
3.4 ระงับการเดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ณ ตางประเทศ สําหรับ
หลัก สูตรทุกหลักสูตร ยกเวน วิทยาลัยการทัพบก และ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทั้งนี้ใ หงด
เบิกคาเครื่องแตงตัวในทุกหลักสูตร โดยใหเบิกจายคาเชาที่พักในตางประเทศตามอัตราที่กําหนด
สําหรับการฝกศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา และใหงดการเบิกจายคาอาหารแตใหเบิกจายเปน
คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาใชจายอื่นๆ ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
3.5 การเบิ ก จ า ยค า ใช จ า ยสมทบสํ า หรั บ การอบรม ประชุ ม สั ม มนาใน
ตางประเทศ ที่หนวยงานตางประเทศเปนผูจัด กรณีไดรับความชวยเหลือคาใชจายในการเดินทาง
ดัง กลา วทั้งหมด ใหงดเบิกจา ยคา ใชจ าย แตหากไดรับความช วยเหลือคา ใชจายในการเดินทาง
บางสวน ใหเบิกจายคาใชจายสมทบได โดยคาใชจายที่ ทบ.จายสมทบขางตนจะตองไมเกินวงเงินที่
ไดรับความชวยเหลือ ดังนี้
/-3.5.1 กรณีได...

-33.5.1 กรณีไดรับความชวยเหลือคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ
ใหเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางสมทบเฉพาะสวนที่ขาด
3.5.2 คาโดยสารเครื่องบิน กรณีไดรับความชวยเหลือคาโดยสารเครื่องบิน
ไป – กลับแลว แมจะต่ํากวาสิทธิที่ไดรับ ก็ใหงดเบิกจายคาโดยสารเครื่องบิน กรณีไดรับความชวยเหลือ
คาโดยสารเครื่องบินเพียงเที่ยวเดียว ใหเบิกจายคาโดยสารเครื่องบินอีกหนึ่งเที่ยวในชั้นเดียวกับ
ที่ใหความชวยเหลือแตตองไมสูงกวาสิทธิที่พึงไดรับตามมาตรการประหยัดงบประมาณ
3.5.3 คาธรรมเนียมสนามบินในประเทศ และตางประเทศ, คาวีซา และ
คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง กรณีไมไดรับความชวยเหลือใหเบิกจายได
3.5.4 กรณีการจัดที่พักให ใหงดเบิกจายคาเชาที่พัก ถาไดรับความชวยเหลือ
ค า เช าที่ พั ก ต่ํา กว า สิ ทธิ ที่ พึ ง ได รั บ ใหเ บิ ก จา ยคา เชา ที่พั ก สมทบเฉพาะส ว นที่ ข าดตามที่จา ยจริ ง
แตเมื่อรวมกับคาเชาที่พักที่ไดรับความชวยเหลือแลวจะตองไมเกินสิทธิที่พึงไดรับ
3.5.5 กรณี มิ ไ ด รับ ความช ว ยเหลื อ คา เครื่อ งแตง ตั ว ให เ บิ ก จ า ยได ต าม
หลักเกณฑและอัตราที่ กค. กําหนด ถาไดรับความชวยเหลือคาเครื่องแตงตัวต่ํากวาสิทธิที่พึงไดรับ
ใหเบิกจายคาเครื่องแตงตัวสมทบเฉพาะสวนที่ขาด
3.6 คาสมนาคุณวิทยากรในการจัดการฝกศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และ
บรรยาย ใหเบิกจายในอัตราไมเกิน บาท : ชั่วโมง ดังนี้
ขาราชการ
ขาราชการ
บุคคลที่
ในกระทรวง
พลเรือนและ มิใช
กลาโหม
รัฐวิสาหกิจ ขาราชการ
ระดับตน, กลาง, บุคคลภายนอก
200.400.800.ระดับสูง
400.500.1,000.กรณีจําเปนตองใชวิทยากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณเปนพิเศษ และ
ตองการเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรสูงกวาอัตราที่กําหนดตามที่กลาวขางตน ใหหนวยรายงานขออนุมัติ
มาที่ สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
3.7 คาอาหารสําหรับการฝกศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา บรรยายพิเศษ ใหใช
หลักเกณฑ ดังนี้
3.7. หลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตรอื่นๆ ใหจัดมื้อกลางวัน
1 มื้ อ /วั น ในอั ต รา 50 บาท/คน/วั น (มื้ อ ) และเบิ ก จ า ยเบี้ ย เลี้ ย งได 2 ใน 3 ของอั ต ราตามสิ ท ธิ
เหมือนกันทุกระดับ
3.7.2 หลักสูตรการรบแบบจูโจมและหลักสูตรสงทางอากาศ ใหจัดอาหาร
3 มื้อ/วัน ในอัตรา 110.-บาท/คน/วัน และงดเบิกจายเบี้ยเลี้ยง สําหรับกรณีจัดอาหารไมครบมื้อ ให
เบิกจายเบี้ยเลี้ยงได 1 ใน 3 (จัด 2 มื้อ) หรือ 2 ใน 3 (จัด 1 มื้อ) ของอัตราตามสิทธิ
/-3.7.3 การอบรม...

-43.7.3 การอบรม ประชุม สัมมนา การบรรยายพิเศษ ใชหลักเกณฑ ดังนี้
3.7.3.1 กรณีจัดในสถานที่ของสวนราชการใน ทบ. ใหจัดวันละ 1 มื้อ
โดยเบิกจายในอัตราไมเกิน 75.-บาท/คน เบี้ยเลี้ยงเบิก 2 ใน 3 ของอัตราตามสิทธิ เหมือนกันทุกระดับ
แต ห ากมี ค วาม จํ า เป น ต อ งจั ด อาหารมากกว า 1 มื้ อ ให เ บิ ก จ า ยในอั ต ราไม เ กิ น 175.- บาท/คน
(มื้อกลางวัน 75.- บาท มื้อเย็น 100.- บาท)
3.7.3.2 กรณีจัดในสถานที่ของสวนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ ให
เบิกจาย ในอัตราไมเกิน บาท/คน/มื้อ ดังนี้
เชา
กลางวัน
เย็น
ระดับตน, กลาง
75.125.175.ระดับสูง
100.150.200.3.7.3.3 กรณีจัดในสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายตามหลักเกณฑและ
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด ไมเกิน บาท/คน/มื้อ ดังนี้
เชา
กลางวัน
เย็น
ระดับตน, กลาง
200.250.350.ระดับสูง
300.300.400.3.7.3.4 การจายเบี้ยเลี้ยง ใหงดเบิกจาย กรณีจัดอาหารครบทุกมื้อ และ
ใหเบิกจายเบี้ยเลี้ยงได 1 ใน 3 (จัด 2 มื้อ) หรือ 2 ใน 3 (จัด 1 มื้อ) ของอัตราตามสิทธิ
3.7.3.5 ลําดับความเรงดวนในการใชสถานที่ในการอบรม ประชุม
สัมมนา บรรยายพิเศษ ใหพิจารณาใชสถานที่ของสวนราชการในกองทัพบกเปนลําดับแรก แตหากมี
ความจําเปนตองใชสถานที่ของสวนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให หนวยขึ้นตรงกองทัพบก
เสนอ กรมฝายเสนาธิการ ที่รับผิดชอบตามสายงานพิจารณาความจําเปนเหมาะสมและความคุมคา
กอนขออนุมัติ ผูบัญชาการทหารบก เปนกรณี ๆไป
3.7.4 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ระหวางการอบรม ประชุม สัมมนา และ
การบรรยายพิเศษ ทุกระดับ (เวนการฝกศึกษา) ใหใชจายภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร
3.7.4.1 กรณีจดั ในสถานที่ของสวนราชการในกองทัพบก ใหเบิกจาย
ในอัตราไมเกิน 20.-บาท/ครึ่งวัน/คน
3.7.4.2 กรณีจดั ในสถานที่ของสวนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ ให
เบิกจายในอัตราไมเกิน 25.-บาท/ครึ่งวัน/คน
3.7.4.3 กรณีจดั ในสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายในอัตราไมเกิน
50.-บาท/ครึ่งวัน/คน
/-3.8 คาใชจาย...

-53.8 คาใชจายในการฝกศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และบรรยายพิเศษ
ที่สวนราชการในกองทัพบกจัดขึ้น ใชในอัตรา ดังนี้
3.8.1 พิธีเปด – ปด
3.8.1.1 คาใชจายในพิธีเปด – ปด และคาตกแตงสถานที่ รวมกันไมเกิน
1,000.-บาท ยกเวน อบรมบรรยายพิเศษ ใหเบิกคาใชจายดังกลาว รวมกันไมเกิน 500.- บาท
3.8.1.2 คาอาหารวางและเครื่องดื่มผูเขารวมพิธีเปด – ปดการฝกศึกษา
อบรม ประชุม สัมมนา และบรรยายพิเศษ ตามอัตราขอ 3.7.4
3.8.2 คาเครื่องดื่มวิทยากร กรณีไมมกี ารจัดอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมเกิน
20.-บาท/ครึ่งวัน/คน
3.9 คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการฝกศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และบรรยายพิเศษ
ใหเบิกจายตามระเบียบหลักเกณฑที่ กค. กําหนด
3.10 คาเชาที่พักในการฝกศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และบรรยายพิเศษ ให
พิจารณาจัดที่พักในหนวยกอน หากหนวยไมสามารถจัดที่พักสนับสนุนใหได จึงใหเบิกจายคาเชาที่
พักในการพักแรมในสถานที่ของเอกชน โดยจัดใหพักรวมกัน 2 คน ตอ 1 หอง เวนแตเปนกรณีไม
เหมาะสม จะพักรวมกัน หรือมีเหตุจําเปน ไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หรือกรณีไมครบคู ใหจัดหองพัก
คนเดียว โดยใหเบิกจายคาเชาที่พัก เทาที่จายจริง ในอัตราไมเกิน บาท/คน/วัน ดังนี้
3.10.1 ในประเทศ
พัก 2 คน
พักคนเดียว
ระดับตน
450.800.ระดับกลาง
550.800.ระดับสูง
850.1,300.3.10.2 ตางประเทศ (ประเภท ก, ประเภท ข และประเภท ค ใหปฏิบัติตาม
ระเบียบ กค. วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม)
3.10.2.1 ระดับตน, กลาง
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
พัก 2 คน
3,675.2,450.1,519.พักคนเดียว
5,250.3,500.2,170.3.10.2.2 ระดับสูง
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
พัก 2 คน
4,900.3,430.2,205.พักคนเดียว
7,000.4,900.3,150./- 3.11 ระงับการ...

-63.11 ระงับการเบิกคาพาหนะรับจางไป - กลับ ระหวางการเดินทางไปฝก ศึกษา อบรม
ประชุม สัมมนา ดูงาน และศึกษาภูมิประเทศ
3.12 การเบิกจายคาอาหาร คาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาที่พัก สําหรับการฝกอบรม
บุคคลภายนอก (การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งไมใชบุคลากรของรัฐ)
3.12.1 คาอาหาร กรณีจัดอาหารใหครบทุกมื้อ ใหเบิกจายในอัตราไมเกิน
110.-บาท/คน/วัน กรณีจัดอาหารไมครบทุกมื้อ ใหเบิกจายในอัตราไมเกิน บาท/คน/มื้อ ดังนี้
- มื้อเชา
20.-บาท
- มื้อกลางวัน
40.-บาท
- มื้อเย็น
50.-บาท
3.12.2 คาเบี้ยเลี้ยง กรณีไมจัดอาหาร ใหจายคาเบี้ยเลี้ยงสําหรับการฝกอบรม
ที่บุคคลภายนอกเปนผูมีรายไดนอย และตองสูญเสียรายไดในหวงเวลาที่มาเขารับการอบรม โดยให
เบิกจายในอัตราไมเกิน บาท/คน/วัน ดังนี้
- กรณีไมจัดอาหารทั้ง 3 มื้อ ใหเบิกจายไมเกินคนละ 120.-บาท/วัน
- กรณีจัดอาหาร 2 มื้อ ใหเบิกจายไมเกินคนละ 40.-บาท/วัน
- กรณีจัดอาหาร 1 มื้อ ใหเบิกจายไมเกินคนละ 80.-บาท/วัน
3.12.3 คาเชาที่พัก งดเบิกจาย โดยใหจัดที่พักในหนวย กรณีจําเปนตองเบิกจาย
คาเชาพัก ใหหนวยชี้แจงเหตุผลความจําเปน มาที่สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก พรอมอัตราคาเชาที่พัก
ที่เหมาะสมในลักษณะประหยัด
3.13 การกําหนดชั้นยศ ตามระดับการฝกอบรม มีดังนี้
3.13.1 ระดับตน (ระดับ 1-2) ชั้นยศ สิบตรี ถึง จาสิบเอก เปนสวนใหญ
3.13.2 ระดับกลาง (ระดับ 3- 8) ชั้นยศ จาสิบเอก อัตราเงินเดือน จาสิบเอก
พิเศษ ถึง พันเอก เปนสวนใหญ
3.13.3 ระดับสูง (ระดับ 9 ขึ้นไป) ชั้นยศ พันเอก อัตราเงินเดือน พันเอก
พิเศษ ขึ้นไป เปนสวนใหญ
3.14 คาใชจายในการฝก ศึกษา อบรม ประชุม สัมมนาและบรรยายพิเศษ โดยไปร วมกั บส ว นราชการอื่ น ให เ บิ ก จ า ยตามอั ต ราของส ว นราชการผู จั ด สํ า หรั บ กรณี ใ ช เ งิ น ของ
ส ว นราชการอื่ น ให เ บิ ก จ า ยตามหลั ก เกณฑ ที่ ส ว นราชการเจ า ของงบประมาณกํ า หนด ทั้ ง นี้
การเบิกจายคาใชจายดังกลาว ตองอยูภายใตระเบียบ หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
4. ดานการฝกรวม การฝกผสม การฝกรวม/ผสม ใหใชจายภายในกรอบวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป สําหรับคาเชาที่พักในประเทศ กรณีที่ตองพักแรมในภูมิประเทศ
ใหงดเบิกจาย สําหรับกรณีที่ตองพักแรมในสถานที่เอกชนใหเบิกจายในลักษณะเหมาจายในอัตรา
ไมเกิน บาท/คน/วัน ดังนี้

-7ประเภท

เหมาจาย
ชั้นยศ
พัก 2 คน พักเดี่ยว
1. พลอาสาสมัคร ถึง จาสิบเอก
450.800.2. จาสิบเอก อัตราเงินเดือน จาสิบเอกพิเศษ ถึง 550.800.พันเอก
3. พันเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
1,300.4. พลตรี ขึ้นไป
-

จายจริง
-

2,000.-

5. ดานการสงกําลังบํารุง
การดําเนินการดานการสงกําลังบํารุงของหนวยขึน้ ตรงกองทัพบก ใหดําเนินการ
โดยประหยัดภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
6. ดานการบริหาร
6.1 คา ใชจายสํา หรับการจั ด งาน หรือพิ ธีการตาง ๆ ใหห นว ยที่รับผิด ชอบ
การจัดงานพิจารณากลั่นกรองคาใชจายตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด ตามหลักเกณฑที่
ทบ. กําหนด
6.2 คาใชจายในการจัดงานวันคลายวันสถาปนาหนวยใหเบิกจายจากงบประมาณ
ของหนวยที่ไดรับจัดสรร ตามรายการและอัตราที่ ทบ.กําหนด ไมเกิน จํานวน 12,000.-บาท โดยให
ระงับการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานวันคลายวันสถาปนาหนวย ที่มีผูบังคับหนวยชั้นยศต่ํากวา
พลตรี เวนแตกรณีเปนนโยบายของ ผูบัญชาการทหารบก
6.3 การเดินทางไปราชการใหยึดถือหลักการประหยัด โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของจํานวนวัน จํานวนคน ใหมีจํานวนเทาที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ การเบิกจายเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ แยกเปนการเดินทางในประเทศและไปตางประเทศ ดังนี้
6.3.1 การเดินทางไปราชการในประเทศ
6.3.1.1 อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง บาท/คน/วัน ดังนี้
ประเภท
ก
ข
ชั้นยศ
1. พลอาสาสมัคร ถึง จาสิบเอก
120.72.2. จาสิบเอก อัตราเงินเดือน จาสิบเอกพิเศษ ถึง พันเอก
180.108.3. พันเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ ขึ้นไป
240.144./-6.4.1.2 การนับ ...

-86.3.1.2 การนับเวลาเดินทางไปราชการ เพือ่ คํานวณเบี้ยเลี้ยง
จํานวนชั่วโมง
เทียบเทา
1. 24 ชั่วโมง
1 วัน
2. เกิน 12 ชัว่ โมง แตไมถงึ 24 ชั่วโมง
1 วัน
3. เกิน 6 ชัว่ โมง แตไมถึง 12 ชั่วโมง กรณีไมมีการพักแรม
ครึ่งวัน
6.3.1.3 หามเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางครึ่งวัน สําหรับการเดินทางไป
ราชการ ในกรณี ดังตอไปนี้
6.3.1.3.1 การเดิ น ทางไปราชการต า งอํ า เภอแต อ ยู ใ น
จังหวัดเดียวกันกับที่ตั้งหนวยตนสังกัด
6.3.1.3.2 การเดินทางไปราชการในทองที่อําเภอซึ่งเปน
ที่ตั้งสํานักงาน ซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
6.3.1.3.3 การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม) ของผูที่มีหนวย
ตนสังกัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เวนเปนการเดินทางไปราชการ ในวันหยุดราชการใหเบิกจายได
6.3.1.4 อัตราคาเชาที่พัก ใหเบิกจายไมเกิน บาท/คน/วัน ดังนี้
เหมาจาย
ประเภท
จายจริง
ชั้นยศ
พัก 2 คน พักเดี่ยว
1. พันเอก ลงมา
600.1,000.2. พันเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ
1,300.3. พลตรี ขึ้นไป
2,000.6.3.1.5 กรณีผูเดินทางไปราชการในพื้นที่ที่ไมมีสถานที่ใหบริการ
พักแรมใหผูเดินทางเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจายวันละไมเกิน 100.- บาท (เชน งานวางหมุด
เขตแดน เปนตน)
6.3.2 การเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
6.3.2.1 อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ไมเกิน บาท/คน/วัน ดังนี้
ประเภท
เหมาจาย
1. พันเอก ลงมา
2,100.2. พันเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ ขึ้นไป
3,100./-6.4.2.2 การนับ ...

-96.3.2.2 การนับเวลาเพื่อเบิกจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีเดินทางไปราชการ
ใหนับเวลาเชนเดียวกับขอ 6.3.1.2
6.3.2.3 อัตราคาเชาที่พัก จายจริงในอัตราไมเกิน บาท/คน/วัน ดังนี้
ประเภท
ชั้นยศ
1. พันเอก ลงมา - พัก 2 คน
- พักเดี่ยว
2. พันเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ ขึ้นไป
- พักเดี่ยว

ก

ข

ค

3,675.5,250.-

2,450.- 1,519.3,500.- 2,170.-

7,000.-

4,900.- 3,150.-

ยกเวน การเดินทางไปราชการประเทศดังตอไปนี้ ใหเบิกจายเพิ่มขึ้นจากอัตราดังกลาว
ดังนี้
(1) สาธารณรัฐฝรั่งเศส, สหพันธรัฐรัสเซีย และญี่ปุน เพิ่มขึ้นจากอัตราประเภท ก
อีกไมเกินรอยละ 40
(2) สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ และไอรแลนดเหนือ, ราชอาณาจักร
สเปน, สาธารณรัฐอิตาลี และสาธารณรัฐสิงคโปร เพิ่มขึ้นจากอัตราประเภท ก อีกไมเกินรอยละ 25
6.3.2.4 คาโดยสารเครื่องบิน (ต่ํากวาชั้นที่กําหนดไดแตหามสูงกวา)
ประเภทที่นั่ง
ชั้นยศ
1. พันเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ ลงมา
2. พลตรี ถึง พลเอก
3. พลเอก อัตราจอมพล

ชั้น
ประหยัด
ธุรกิจ
หนึ่ง

6.4 การเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหเบิกจายเฉพาะ
กรณีจําเปนเทานั้น โดยใหเบิกจายตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ไมเกินอัตรา
90.-บาท/คน/วัน สําหรับวันปฏิบัติราชการไมนอยกวา 3 ชั่วโมง 30 นาที และไมเกินอัตรา
150.-บาท/คน/วัน สําหรับวันหยุดราชการ ไมนอยกวา 7 ชั่วโมง ไมรวมเวลาหยุดพัก
/-6.6 คาใชจาย ...

- 106.5 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยไปรวมกับสวนราชการอื่นให
เบิกจายตามอัตราของสวนราชการผูจัด สําหรับกรณีใชเงินงบประมาณของสวนราชการอื่น ให
เบิกจายตามหลักเกณฑที่สวนราชการเจาของงบประมาณกําหนด ทั้งนี้ การเบิกจายคาใชจายดังกลาว
ตองอยูภายใตระเบียบ หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
7. ดานสาธารณูปโภค
7.1 ใหหนวยขึ้นตรงกองทัพบก ปฏิบัติตามคําสั่งกองทัพบก ที่ 316/2546
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มาตรการประหยัดในกองทัพบก เพื่อควบคุมการใชจา ยงบประมาณ
ภายในของกองทัพบก ดังนี้
7.1.1 การใชไฟฟา
7.1.1.1 การใชไฟฟาระหวางปฏิบัติราชการ ใหใชเฉพาะบริเวณ
ที่ปฏิบัติงานจริง ๆ หากเปนไปไดใหใชแสงสวางจากธรรมชาติ สําหรับการใชไฟฟาในเวลา
กลางคืนใหใชเฉพาะการดํารงภารกิจของหนวย และเพื่อการรักษาความปลอดภัย
7.1.1.2 การประดับไฟตามสถานที่ของหนวย ในวาระงานเทศกาล
หรืองานตาง ๆ ใหพิจารณาดําเนินการเทาที่จําเปนจริง ๆ เทานั้น
7.1.1.3 เครื่องปรับอากาศ ใหใชเมือ่ จําเปน โดยพยายามใชการระบายอากาศธรรมชาติใหมากที่สุด
7.1.1.4 ในชวงพักกลางวันระหวางเวลา 1200 ถึง 1300 ใหปด
เครื่องปรับอากาศ ยกเวน สําหรับผูที่ปฏิบัติงานระหวางหยุดพักดังกลาว โดยใหเปดเครื่องปรับอากาศ
ไดเฉพาะเทาที่จําเปน
7.1.1.5 หลีกเลี่ยงการใชลิฟท กรณีขึ้นลงอาคารไมเกิน 3 ชั้น และ
ควรปรับปรุงลิฟทใหสามารถตัดไฟไดโดยอัตโนมัติ หากไมมีการใชงานเปนเวลานาน
7.1.1.6 อุปกรณไฟฟาที่เปนการใหการบริการในสํานักงาน ใหถอดปลั๊กออกจากปลั๊กไฟฟาหลังเลิกงานทุกครั้ง ทั้งนี้หามนําอุปกรณไฟฟาสวนตัวมาใช
7.1.2 การใชน้ําประปา
7.1.2.1 ใหกวดขันกําลังพลในหนวยใหใชน้ําประปาอยางประหยัด
7.1.2.2 หามใชน้ําประปาของหนวย ลางรถยนตสวนตัว
7.1.2.3 หลีกเลี่ยงการใชน้ําประปารดน้ําตนไม โดยใหใชน้ําจาก
แหลงน้ําธรรมชาติหรือน้ําที่ไดรับการบําบัดแลวจากบอบําบัด
7.1.2.4 กําลังพล ...

-117.1.2.4 กําลังพลในหนวย ตองรวมมือกันตรวจสอบการรั่วไหลของ
น้ําประปาทุกจุดในพื้นที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง หากพบใหรีบแกไขเบื้องตน หรือแจงใหหนวยที่
เกี่ยวของมาดําเนินการโดยใหปดวาลวน้ําตัดการรั่วไหลเปนอันดับแรก จนกวาจะแกไขเสร็จ
7.1.3 การใชโทรศัพท
7.1.3.1 การใชโทรศัพทในการติดตอสวนราชการภายในกองทัพบก
ใหใชขายสื่อสารทหารเปนหลัก
7.1.3.2 การเชา - ใชบริการโทรศัพทของหนวยในกองทัพบก ใหปฏิบัติตามระเบียบของ กองทัพบก
7.1.3.3 ใชหมายเลข Y-TEL 1234 นําหนาหมายเลขโทรศัพททางไกล
และโทรศัพทมือถือ ทุกครั้งที่ติดตอ
7.1.4 ใหหนวยที่รับผิดชอบการใชงบประมาณคาสาธารณูปโภค (ไฟฟา,
ประปา, และโทรศัพท) ของสวนราชการในกองทัพบก รายงานยอดการใชคาสาธารณูปโภค
ให สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ทราบ ภายในวันที่ 10 ของเดือน
8 งานพิเศษอื่น ๆ การดําเนินงานของงาน/โครงการใหเปนไปตามลําดับความสําคัญ
ความเรงดวน ชะลอ และ/หรือ ปรับลดการดําเนินงานลงตามความจําเปน และความเหมาะสม
9. กรณีที่ กองทัพบก ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมระหวางปจาก
สํ า นั ก งบประมาณหรื อ เบิ ก จ า ยแทนส ว นราชการอื่ น ให เ บิ ก จ า ยอั ต ราและวงเงิ น ที่ ไ ด รั บ การ
สนับสนุนงบประมาณ
10. กรณีที่ กองทัพบก มีความจําเปนจะตองเบิกจายงบประมาณในรายการตางๆ
ที่สูงกวาวงเงินที่กําหนดในมาตรการประหยัดใหปลัดบัญชีทหารบก มีอํานาจอนุมัติใหเบิกจายได
โดยจะตองไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต 1 มกราคม 2550 เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550
พลเอก
( สนธิ บุญยรัตกลิน )
ผูบัญชาการทหารบก

สํานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
โทร. 0 2297 8710

