โรงเรียนอัสสั มชัญ
ประกาศที่ 23/2559
เรื่อง ค่ าใช้ จ่ายในการปฏิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้ าหน้ าที่
เพื่อให้เกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิงานของครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
เดียวกัน จึงกาหนดการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. การปฏิบัติงานในโรงเรียน
1.1 การประชุม/ อบรม/ สัมมนา
- ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง ไม่มีค่าอาหารและค่าเดินทาง
1.2 การปฏิบตั ิหน้าที่ตามคาสั่งจากผูอ้ านวยการ หรื อตามคาสั่งแต่งตั้งของโรงเรี ยน ได้แก่ การสอบคัดเลือก
นักเรี ยน การปฐมนิเทศ การประชุมผูป้ กครอง สายสัมพันธ์บา้ นกับโรงเรี ยน เป็ นต้น
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
วันทางาน ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 300 บาท ครึ่ งวัน 250 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท ค่าอาหารว่าง มื้อละ 50 บาท (กรณี ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
2. การไปปฏิบัติงานนอกโรงเรียน
2.1 การไปประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ดูงาน
- ค่าลงทะเบียน เบิกได้ตามความเป็ นจริ ง และต้องได้รับอนุญาตจากผูอ้ านวยการตามขั้นตอน
- ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าอาหาร
ไม่พกั ค้างคืน ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท (กรณี ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
พักค้างคืน ค่าอาหาร มื้อละ 100 บาท (กรณี สถานที่พกั มีบริ การอาหารเช้า ไม่สามารถเบิกค่าอาหารมื้อเช้าได้)
2.2 การเป็ นวิทยากร
2.3 การเป็ นกรรมการตัดสิ นกิจกรรมต่าง ๆ
- ในข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ให้รับเงินค่าตอบแทนหรื อเบี้ยเลี้ยงจากหน่วยงานนั้น ๆ
2.4 การพานักเรี ยนไปร่ วมกิจกรรม
2.4.1 การพานักเรี ยนไปแข่งขันรายการต่าง ๆ
2.4.2 การพานักเรี ยนไปประชุม/ อบรม/ สัมมนา
ในข้อ 2.4.1, 2.4.2 ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากฝ่ ายที่สังกัด โดยปฏิบตั ิดงั นี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
วันทางาน ไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง
วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 300 บาท
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- ค่าอาหาร
ไม่พกั ค้างคืน ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 100 บาท สาหรับครู และนักเรี ยน (กรณี ไม่มีบริ การอาหารกลางวัน)
พักค้างคืน ค่าอาหาร มื้อละ 100 บาท สาหรับครู และนักเรี ยน (กรณี สถานที่พกั มีบริ การอาหารเช้า
ไม่สามารถเบิกค่าอาหารมื้อเช้าได้)
2.5 นานักเรี ยนไปร่ วมกิจกรรมของโรงเรี ยน ตามคาสั่งของโรงเรี ยน เช่น การเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ
ค่ายทักษะชีวติ ค่ายบูรณาการ ทัศนศึกษา หรื อกิจกรรมอื่น ๆ ปฏิบตั ิดงั นี้
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
ไม่พกั ค้างคืน วันละ 300 บาท
พักค้างคืน วันละ 500 บาท
3. ค่ าทีพ่ กั
การไปปฏิบตั ิงานนอกเวลา นอกโรงเรี ยน กรณี ที่ตอ้ งพักค้างคืน โดยที่โรงเรี ยนหรื อทางผูจ้ ดั มิได้จดั เตรี ยมที่พกั ให้
เบิกค่าที่พกั ได้ตามความเป็ นจริ ง แต่ไม่เกินวันละ 1,000 บาท ต่อ 1 คน
4. ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
- งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่อยูใ่ นงบประมาณ ให้ใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในงาน/กิจกรรม/โครงการ
- งาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ไม่มีในงบประมาณประจาปี ให้ใช้บริ การ รถตูท้ ี่ทางโรงเรี ยนจัดให้
- การเดินทางโดยรถสาธารณะ เบิกค่าเดินทางได้ตามความเป็ นจริ ง
- การเดินทางโดยรถส่ วนตัว เบิกค่าน้ ามันที่ใช้ตามความเป็ นจริ ง
- การเดินทางโดยเครื่ องบินต้องได้รับอนุญาตจากผูอ้ านวยการ
5. ในการเบิกค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าลงทะเบียน ค่ าอาหาร ค่ าเดินทาง ในการปฏิบัติงานทีไ่ ม่ ได้ กล่าวไว้
ให้ ผ้ อู านวยการพิจารณาเป็ นรายกรณีตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
(ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ )
ผูอ้ านวยการ
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