(สําเนา)

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๑๑๒ /๕๑
เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ
เพื่อใหการบริหารงบประมาณของ ทอ.เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
สอดคลอง กับสภาวะเศรษฐกิจ และเปนไปตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับจากรัฐบาล รวมทั้งบรรลุเปาหมาย
ตามแผนงาน เพื่อใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน และระบบงบประมาณแบบมุง เนนผลงาน
ตามยุทธศาสตร แผนแมบทการปฏิรูปกระทรวงกลาโหม และการปรับปรุงโครงสรางกองทัพไทย จึงใหยกเลิก
คําสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๔๑/๕๐ ลง ๑๔ พ.ย.๕๐ และใหสว นราชการใน ทอ.ถือปฏิบัตติ ามมาตรการ
ประหยัดงบประมาณ ดังนี้
๑. ดานกําลังพล
๑.๑ การบรรจุกําลังพลทุกประเภท และการกําหนดยอดเรียกเกณฑทหารกองประจําการ
ใหอยูในเกณฑที่สามารถปฏิบัติภารกิจได โดยไมกระทบดานความมั่นคง และสอดคลองกับแผนแมบท
ปรับปรุงโครงสรางกระทรวงกลาโหม รวมทั้งนโยบายของ ผบ.ทอ.
๑.๒ การโอนบุคคลจากสวนราชการนอกกระทรวงกลาโหม ใหดาํ เนินการเฉพาะกรณี
เปนนโยบายของ ผบ.ทอ.
๑.๓ การปรับยายกําลังพลจากตางเหลาทัพ ใหดําเนินการเฉพาะกรณีที่กําหนดไว
ในแผนการบรรจุกําลังพลประจําป และ/หรือที่เปนนโยบายของ ผบ.ทอ.โดยใหอยูภายในกรอบงบประมาณ
ที่ไดรับจัดสรร
๑.๔ การจางพนักงานราชการ ใหเปนไปตามกรอบงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๒. ดานการขาว
ปรับลดคาใชจายในการผลัดเปลี่ยนหนาทีข่ องขาราชการประจําสํานักงาน
ผูชวยทูตทหารไทย/ตางประเทศ โดยกําหนดใหขาราชการประจํา สํานักงานผูชวยทูตทหารไทย/ตางประเทศ
และเจาหนาทีใ่ นตําแหนงอืน่ ๆ ดําเนินการรับ – สงหนาที่ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน ยกเวน กรณีมีภารกิจ
จําเปนเรงดวนที่ตองปฏิบัติในหวงการดําเนินการรับ – สงหนาที่ ใหอยูใ นดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.
๓. ดานการฝก...

-๒๓. ดานการฝกศึกษา ฝกอบรม ประชุม และสัมมนา
๓.๑ การสงกําลังพลไปรับการฝกศึกษา ฝกอบรม ประชุม และสัมมนาในประเทศ
นอก ทอ.ใหเปนไปตามนโยบายของ ผบ.ทอ. ทัง้ นี้ ใหยึดถือหลักการประหยัดโดยเครงครัด และคํานึงถึง
ความเหมาะสมของจํานวนคน จํานวนวัน ใหมีจาํ นวนเทาที่จําเปน
๓.๒ ระงับการสงกําลังพลไปรับการฝกศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน
ณ ตางประเทศ นอกโครงการศึกษาของ ทอ.ประจําป เวนแตการระงับดังกลาวจะกอใหเกิดผลเสียหาย
ตอทางราชการ ใหเสนอขออนุมัติตอ ผบ.ทอ.เปนกรณีไป ทั้งนี้ ใหยึดถือหลักการประหยัดโดยเครงครัด
และคํานึงถึงความเหมาะสมของจํานวนคน จํานวนวัน ใหมีจํานวนเทาที่จําเปน
๓.๓ การเดินทางไปดูงาน ฝกงาน ฝกศึกษา ฝกอบรม การประชุมทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ ทุกหลักสูตรที่มิใชหลักสูตร ตามแนวทาง
รับราชการของ ทอ. โดยมีโครงการและชวงเวลาจัดที่แนนอน และมีวตั ถุประสงคเพือ่ พัฒนาบุคลากร
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใหพิจารณาความจําเปน ความเหมาะสม และ คุมคากอนการ
ขออนุมัติหลักการ
๓.๔ ระงับการเดินทางไปดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ณ ตางประเทศ ในหลักสูตร
การศึกษาทุกหลักสูตร ยกเวน หลักสูตร วปอ.,ปรอ.,วปม.,วสท., วิทยาลัยการทัพ (วทบ.,วทร.,วทอ.),
รร.สธ.เหลาทัพ,หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส,หลักสูตรขาวกรองทางยุทธศาสตร,หลักสูตรการปฏิบัติการ
จิตวิทยาฝายอํานวยการ และหลักสูตรนักยุทธศาสตรทหาร ทั้งนี้ใหงดเบิกคาเครือ่ งแตงตัวในทุกหลักสูตร
๓.๕ ระงับการจัดฝกอบรมในตางประเทศ ใหจัดฝกอบรมเฉพาะในประเทศเทานั้น
กรณี การจัดฝกอบรมของ ทอ.ทีห่ ลักสูตรกําหนดใหมกี ารเดินทางไปดูงาน ณ ตางประเทศ ใหเบิกจาย
คาเชาที่พกั ในตางประเทศตามมาตรการประหยัดงบประมาณ และใหงดการเบิกจายคาอาหาร แตให
เบิกจายคาเบีย้ เลี้ยงเดินทาง และคาใชจา ยอื่น ๆ ตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิม่ เติม และมาตรการประหยัดงบประมาณ
๓.๖ คาสมนาคุณวิทยากร ในการจัดการฝกศึกษา และฝกอบรม ใหเบิกจาย
ในอัตราไมเกิน (บาท/ชม.) ดังนี้
ขาราชการและ
บุคคลที่มใิ ช
รัฐวิสาหกิจ
ขาราชการ
๓.๖.๑ หลักสูตรระดับตน,กลาง
๔๐๐
๘๐๐
และบุคคลภายนอก
๓.๖.๒ หลักสูตรระดับสูง
๕๐๐
๑,๐๐๐

กรณีจําเปน…

-๓กรณีจําเปนตองใชวทิ ยากรที่มีความรู ความสามารถและประสบการณเปนพิเศษ
ใหอยูในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.แลวแตกรณีที่จะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร สูงกวาอัตรา
ที่กําหนดตามที่กลาวขางตน
๓.๗ คาสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการใหเบิกจาย ภายในกรอบวงเงินที่ไดรับ
จัดสรร ดังนี้
๓.๗.๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใหเบิกจายในอัตรา คนละ ๑๕๐.- บาท/ชม.
๓.๗.๒ ระดับที่สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ใหเบิกจาย
ในอัตราคนละ ๒๐๐.- บาท/ชม.
๓.๗.๓ ระดับปริญญาตรี ใหเบิกจาย ดังนี้
๓.๗.๓.๑ ผูท ําการสอนที่เปนขาราชการใน กห. ใหเบิกจาย ในอัตรา
คนละ ๒๐๐.- บาท/ชม.
๓.๗.๓.๒ ผูท ําการสอนที่เปนขาราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ
ใหเบิกจาย ในอัตรา คนละ ๓๐๐.- บาท/ชม.
๓.๗.๓.๓ สําหรับผูทาํ การสอนที่มิใชบุคลากรของรัฐ ใหเบิกจายในอัตรา
คนละ ๖๐๐.- บาท/ชม.
๓.๘ คาสมนาคุณวิทยากรและคาสอนพิเศษ ในชัว่ โมงการสัมมนาและปฏิบัติใหเบิกจาย
ในอัตราไมเกินครึ่งหนึ่งของคาสอนในชัว่ โมงบรรยาย
๓.๙ การฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ กค.วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
๓.๑๐ การฝกอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัตกิ าร และการบรรยายพิเศษ กรณีถาสวนราชการผูจัด จัดอาหารใหเบิกจายคาอาหาร ดังนี้
๓.๑๐.๑ กรณีจัดในสถานที่ของสวนราชการในกระทรวงกลาโหม หลักสูตรระดับ
ตน, ระดับกลาง, ระดับสูง และการฝกอบรมบุคคลภายนอก ใหจัดวันละ ๑ มื้อ (มื้อกลางวัน) โดยเบิกจายใน
อัตราไมเกิน ๑๐๐.- บาท/คน/วัน แตหากมีความจําเปนตองจัดอาหารมากกวา วันละ ๑ มื้อ ใหเบิกจายในอัตรา
ไมเกิน ๓๐๐.- บาท/คน/วัน (เชา ๕๐.- บาท/คน/มื้อ,กลางวัน ๑๐๐.- บาท /คน/มื้อ, เย็น ๑๕๐.-บาท/คน/มื้อ)
๓.๑๐.๒ กรณีจัดในสถานที่ของสวนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ ใหเบิกจาย
ไมเกินอัตรา (บาท/คน/มื้อ) ดังนี้
เชา
กลางวัน
เย็น
ระดับตน, กลาง, บุคคลภายนอก ๗๕
๑๒๕
๑๗๕
ระดับสูง
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐
๓.๑๐.๓ กรณีจัด...

-๔-

๓.๑๐.๓ กรณีจัดในสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายตามหลักเกณฑ ที่กระทรวง
การคลังกําหนด และไมเกิน อัตรา (บาท/คน/วัน) ดังนี้
เชา
กลางวัน
เย็น
ระดับตน, กลาง, บุคคลภายนอก ๒๐๐
๒๕๐
๓๕๐
ระดับสูง
๓๐๐
๓๐๐
๔๐๐
๓.๑๑ ลําดับความเรงดวนในการใชสถานที่ในการฝกอบรม การประชุมทางวิชาการ
หรือเชิงปฏิบัตกิ าร การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบตั ิการ การบรรยายพิเศษ ใหพิจารณา
ใชสถานที่ของสวนราชการในกระทรวงกลาโหม เปนลําดับแรก แตหากมีความจําเปนตองใชสถานที่
ของสวนราชการอื่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ใหสว นราชการขออนุมตั ิ ผบ.ทอ. เปนกรณี ๆ ไป
๓.๑๒ คาอาหารสําหรับการฝกศึกษา ในหลักสูตรทุกระดับ ใหจัดวันละ ๑ มื้อ
(มื้อกลางวัน) โดยใหเบิกจายใน อัตราไมเกิน ๕๐.- บาท/คน ยกเวนหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกศึกษา
ตอเนื่อง ไดแก หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ หลักสูตรสงทางอากาศ หลักสูตรการปองกันฐานบิน
ใหจัดอาหาร ๓ มื้อ/วัน ในอัตราไมเกิน ๑๕๐.-บาท/คน/วัน และใหงดเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
๓.๑๓ คาอาหารวาง และเครื่องดื่มระหวางการประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ
การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ และการบรรยายพิเศษ ทุกระดับ ใหใชจายภายในกรอบวงเงิน
งบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรร ดังนี้
๓.๑๓.๑ กรณีจัดในสถานที่ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ใหเบิกจาย
ในอัตราไมเกิน ๒๕.- บาท/ครึ่งวัน/คน
๓.๑๓.๒ กรณีจัดในสถานที่ของเอกชน ใหเบิกจายในอัตราไมเกิน
๕๐.- บาท/ครึ่งวัน/คน
๓.๑๔ พิธีเปด - ปด การฝกอบรม
๓.๑๔.๑ คาจัดโตะหมูบูชา ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง แตรวมกัน
ไมเกิน ๕๐๐.- บาท
๓.๑๔.๒ คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ของผูเขารวมพิธี ใหเบิกจาย
เทาที่จายจริง แตรวมกันไมเกินคนละ ๒๕.- บาท
๓.๑๕ คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ ใหเบิกจายภายในกรอบวงเงิน
ตามที่ไดรับสั่งจายงบประมาณ
๓.๑๖ คาเครือ่ งดื่มวิทยากร ไมเกิน ๒๕.- บาท/ครึ่งวัน/คน
๓.๑๗ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการฝกศึกษา และการฝกอบรม ใหเบิกจาย
ตามระเบียบทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
๓.๑๘ คาเชา...

-๕๓.๑๘ คาเชาที่พกั ในการฝกอบรม ใหพจิ ารณาจัดทีพ่ กั ในสถานที่ ของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐกอน หากสวนราชการผูจัดฝกอบรมมีเหตุผลความจําเปนไมสามารถจัด
ที่พกั สถานที่ขางตนได จึงใหเบิกจายคาเชาทีพ่ ักในสถานที่ของเอกชน โดยใหจัดพักรวมกัน
๒ คน ตอ ๑ หองกอน กรณีที่ไมเหมาะสมจะพักรวมกัน หรือมีเหตุจาํ เปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หรือ
ผูเขารับการฝกอบรมไมครบคู ใหจัดพักคนเดียว โดยใหเบิกจายตามหลักเกณฑที่กาํ หนด ดังนี้
๓.๑๘.๑ กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรม ไมออกคาทีพ่ ักให ใหผเู ขารับ
การฝกอบรมและผูสังเกตการณ เบิกจายคาเชาที่พกั จากสวนราชการตนสังกัด ในอัตราคาเชาที่พกั
ในการเดินทางไปราชการในประเทศ ตามขอ ๗.๕.๒
๓.๑๘.๒ กรณีสวนราชการผูจัดการฝกอบรม มีการจัดที่พกั และออกคาที่พกั ให
ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง
ประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ ในอัตราเทาที่จา ยจริง ไมเกิน (บาท/คน/วัน) ดังนี้
๓.๑๘.๒.๑ ในประเทศ
พักคนเดียว พักคู
๓.๑๘.๒.๑(๑) การฝกอบรมระดับตน ๘๐๐ ๔๕๐
๓.๑๘.๒.๑(๒) การฝกอบรมระดับกลาง ๘๐๐ ๕๕๐
๓.๑๘.๒.๑(๓) การฝกอบรมระดับสูง ๑,๒๐๐ ๘๕๐
๓.๑๘.๒.๒ ตางประเทศ
๓.๑๘.๒.๒(๑) ระดับตน, กลาง
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค
คาเชาหองพักคนเดียว ๕,๒๕๐ ๓,๕๐๐ ๒,๑๗๐
คาเชาหองพักคู
๓,๖๗๕ ๒,๔๕๐ ๑,๕๑๙
๓.๑๘.๒.๒(๒) ระดับสูง
ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค
คาเชาหองพักคนเดียว ๗,๐๐๐ ๔,๙๐๐ ๓,๑๕๐
คาเชาหองพักคู
๔,๙๐๐ ๓,๔๓๐ ๒,๒๐๕
๓.๑๙ คาเชาที่พกั ระหวางการฝกศึกษา ในกรณีที่สวนราชการผูจัดการฝกศึกษาไมไดจัด
ที่พกั และออกคาเชาที่พกั ให ใหเบิกจายคาเชาทีพ่ ักเหมาจายในอัตรา ๑๐๐.-บาท/คน/วัน
๓.๒๐ ระงับการเบิกจายคาพาหนะรับจางไป – กลับ ระหวางการเดินทางไปฝกศึกษา
ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานและศึกษาภูมิประเทศ
๔. การใชเชื้อเพลิง...

-๖๔. การใชเชื้อเพลิง ใหทกุ หนวยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
๔.๑ อนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทน ฯ) เมื่อ ๑๓ ก.ค.๔๗ ทายหนังสือ
สน.ผบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๑๘.๙/๔๒ ลง ๗ ก.ค.๔๗ เรื่อง การพิจารณากําหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล
๔.๒ อนุมัติ ผบ.ทอ.(รอง ผบ.ทอ.รักษาราชการแทน ฯ) เมื่อ ๗ ก.ค.๔๘ ทายหนังสือ
กบ.ทอ. ที่ กห.๐๖๐๖.๓/๑๕๐๓ ลง ๑ ก.ค.๔๘ เรื่อง มาตรการเรงรัดประหยัดพลังงาน
๔.๓ อนุมัติ ผบ.ทอ.(ผช.ผบ.ทอ.รับคําสัง่ ฯ) เมื่อ ๔ ก.ย.๔๙ ทายหนังสือ กบ.ทอ.
(ตอ กบ.ทอ.เลขรับ ๕๙๗๕/๔๙) ลง ๑ ก.ย.๔๙ เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องมาตรการ
ประหยัดพลังงาน เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๖ มิ.ย.๔๙ ตามหนังสือ สป.ลง ๑๔ ก.ค.๔๙
(ตอฉบับ สงป.กห. เลขรับ ๓๔๖๕/๔๙) เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องมาตรการประหยัด
พลังงาน
๔.๔ อนุมัติ ผบ.ทอ.(ผช.ผบ.ทอ.รับคําสัง่ ฯ) เมื่อ ๑ ก.ค.๕๑ ทายหนังสือ กบ.ทอ.
(ตอ กบ.ทอ.เลขรับ ๕๔๐๓/๕๑) ลง ๓๐ มิ.ย.๕๑ เรื่อง ขออนุมัติใช ชพ.งบพิเศษ
๕. ดานสาธารณูปโภค
๕.๑ การใชไฟฟา และน้ําประปา ใหทุกหนวยปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้
๕.๑.๑ คําสั่ง กห. ที่ ๒๑๗/๔๖ ลง ๒๘ มี.ค.๔๖ เรื่อง มาตรการประหยัด
ไฟฟาและน้ําประปา
๕.๑.๒ อนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๑ ทายหนังสือ กบ.ทอ.ดวนมาก
ที่ กห ๐๖๐๖.๓/๑๒๘ ลง ๑๖ ม.ค.๕๑ เรื่อง รายงานผลการประชุมการปฏิบัติงานดานการสงกําลัง
๕.๒ การใชโทรศัพท
ใหปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.วาดวยโทรศัพท พ.ศ.๒๕๔๑ โดยเครงครัด
๖. ดานการจัดซื้อ/จาง
๖.๑ การจัดซือ้ วัสดุใชงานทัว่ ไป ใหพิจารณาจัดซื้อเฉพาะสิ่งที่จาํ เปนตองใชในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวย โดยพิจารณาสิ่งของทีท่ ําในประเทศเปนหลัก และจัดซื้อโดยประหยัด
๖.๒ การจัดซือ้ /จาง ของคลังใหญ ใหดําเนินการตามวงเงิน และแจกจายใหหนวยตาง ๆ
ตามเปาหมายในรหัสสั่งจายงบประมาณ โดยดําเนินการเชนเดียวกับขอ ๖.๑ และใหสอดคลองกับแผนการ
ซอมหลัก (MRS)

๖.๓ การจัดซือ้ ...

-๗๖.๓ การจัดซือ้ วัสดุอะไหล และวัสดุสิ้นเปลือง ใหพิจารณาจัดซื้อดวยสัญญาจะซื้อ
จะขายแบบราคาคงที่ แตไมจํากัดปริมาณ ตามตัวอยางทาย ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อลดภาระการจัดซื้อพัสดุเกินความจําเปน และใหการบริหารวงรอบ
การจัดหาพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๖.๔ ใหพิจารณาจางเหมาการบริการจากภาคเอกชน ตามสถานภาพงบประมาณ
ที่ไดรับสั่งจายงบประมาณ
๖.๕ การจัดซือ้ /จาง ใหดาํ เนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยดําเนินการในลักษณะแขงขันราคา หรือเปรียบเทียบราคาใหมากราย
เพื่อประโยชนของทางราชการใหมากที่สุด รวมทั้งพิจารณาดําเนินการในรูปแบบการประมูลดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙
๗. ดานการบริหารงบประมาณ และการเงิน
๗.๑ คาใชจายสําหรับการจัดงาน การประชุมระหวางประเทศ และพิธีการตาง ๆ
ใหพิจารณาใชจายตามความเหมาะสม และประหยัด
๗.๒ การจัดงานวันคลายวันสถาปนาหนวยของ นขต.ทอ., นขต.บยอ., นขต.บนอ.
และ นขต.บศอ.ใหเบิกจายจากงบประมาณของหนวยทีไ่ ดรับจัดสรรไมเกิน ๑๒,๐๐๐.-บาท โดยใหระงับการ
เบิกจายคาใชจายในการจัดวันคลายวันสถาปนาหนวย ที่มีผูบงั คับหนวยชั้นยศต่ํากวา พล.อ.ต. เวนแตเปน
นโยบายของ ผบ.ทอ.
๗.๓ การเดินทางไปราชการใหยึดถือหลักการประหยัด โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ของจํานวนวัน จํานวนคน ใหมีจํานวนเทาที่จําเปนตอการปฏิบัติภารกิจเทานัน้ ทั้งนี้ ใหอยูภายในกรอบวงเงิน
ที่ไดรับสั่งจายงบประมาณ
๗.๔ กรณีเดินทางไปปฏิบตั ิหนาที่ราชองครักษเวรนอกเขต ใหเบิกจายคาเบี้ยเลีย้ ง
เดินทางไดเฉพาะวันเดินทางไป และกลับเทานั้น
๗.๕ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
๗.๕.๑ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในประเทศ ใหเบิกจายในลักษณะเหมาจาย
ตามอัตราที่ กระทรวงการคลังกําหนด (บาท/คน/วัน) ดังตอไปนี้
๗.๕.๑.๑ จ.ต. – พ.อ.อ.
ประเภท ก ประเภท ข
๑๘๐
๑๐๘
๗.๕.๑.๒ พ.อ.อ.อัตราเงินเดือน พ.อ.อ.พิเศษ – น.อ.
ประเภท ก
ประเภท ข
๒๑๐
๑๒๖
๗.๕.๑.๓ น.อ. ...

-๘๗.๕.๑.๓ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ ขึ้นไป
ประเภท ก ประเภท ข
๒๔๐
๑๔๔
๗.๕.๒ คาเชาทีพ่ ักในการเดินทางไปราชการในประเทศ ใหจัดผูเดินทางพักรวมกัน
๒ คน ตอ ๑ หองกอน กรณีที่ไมเหมาะสมจัดพักรวมกันหรือมีเหตุจาํ เปนไมอาจพักรวมกับผูอื่นได หรือ
ผูเดินทางไมครบคูใหจัดพักคนเดียว และใหเบิกจายคาเชาทีพ่ ักเดินทางไปราชการ ดังนี้
๗.๕.๒.๑ ใหเบิกในลักษณะเหมาจาย อัตราไมเกิน (บาท/คน/วัน) ดังนี้
๗.๕.๒.๑(๑) พลทหาร ถึง น.อ.
คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู
๑,๐๐๐
๖๐๐
๗.๕.๒.๑(๒) น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ
คาเชาหองพักคนเดียว คาเชาหองพักคู
๑,๓๐๐
๗.๕.๒.๒ สําหรับ พล.อ.ต.ขึ้นไป ใหเบิกจายคาเชาที่พักเทาที่จายจริง
อัตราไมเกิน ๑,๕๐๐.- บาท/คน/วัน
๗.๕.๓ กรณีเดินทางไปราชการในประเทศเพื่อปฏิบัติภารกิจตอเนื่องที่มีระยะเวลา
เกิน ๓๐ วัน ใหเบิกคาเชาทีพ่ ักเหมาจาย ในอัตรา ๑๐๐.- บาท/คน/วัน
๗.๖ การฝกรวม การฝกผสม การฝกรวม/ผสม การฝก และการสนับสนุนการฝกตาม
แผนการฝกประจําป รวมถึงการตรวจสอบและการประเมินผลการฝกใหใชจายภายในกรอบวงเงินงบประมาณ
ที่ไดรับสั่งจายงบประมาณ โดยใหเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเฉพาะกรณีจําเปน
เทานัน้ สําหรับคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ใหเบิกจายตามอัตราที่กาํ หนดในขอ ๗.๕.๑ และใหเบิกคาเชาที่พกั ดังนี้
๗.๖.๑ ใหเบิกในลักษณะเหมาจายอัตรา ไมเกิน บาท/คน/วัน ดังนี้
๗.๖.๑.๑ จ.ต. – น.อ.
คาเชาหองพักคนเดียว
คาเชาหองพักคู
๑,๐๐๐
๖๐๐
๗.๖.๑.๒ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ
คาเชาหองพักคนเดียว
คาเชาหองพักคู
๘๕๐
๑,๒๐๐
๗.๖.๒ สําหรับ พลอากาศตรี ขึ้นไป ใหเบิกจายคาเชาทีพ่ ักเทาที่จายจริง
อัตราไมเกิน ๑,๕๐๐.-บาท/คน/วัน
๗.๗ คาใชจาย...

-๙๗.๗ คาใชจายในการเดินทางไปราชการตางประเทศ
๗.๗.๑ คาเบีย้ เลี้ยงเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว ใหเบิกในลักษณะ
เหมาจายภายในวงเงินทีก่ ระทรวงการคลังกําหนด
๗.๗.๒ คาเชาทีพ่ ักในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราวใหถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑทกี่ ระทรวงการคลังกําหนด โดยใหเบิกคาเชาทีพ่ ักไดเทาที่ใชจา ยจริง ไมเกินอัตรา (บาท/คน/วัน)
ดังตอไปนี้
๗.๗.๒.๑ น.อ.ลงมา ใหจดั พักรวมกัน ๒ คน ตอ ๑ หองกอน
กรณีไมเหมาะสม หรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอนื่ ได หรือไมครบคู ใหจัดพักคนเดียว และใหเบิกจาย
คาเชาที่พกั เดินทาง อัตรา ไมเกิน (บาท/คน/วัน) ดังนี้
- คาเชาหองพักคนเดียว (บาท/คน/วัน)
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
๕,๒๕๐
๓,๕๐๐
๒,๑๗๐
- คาเชาหองพักคู (บาท/คน/วัน)
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
๓,๖๗๕
๒,๔๕๐
๑,๕๑๙
๗.๗.๒.๒ น.อ.อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ ขึ้นไป
ประเภท ก
ประเภท ข
ประเภท ค
๗,๐๐๐
๔,๙๐๐
๓,๑๕๐
๗.๗.๓ การเบิกคาเชาทีพ่ ักในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
ในบางประเทศ ซึ่งมีคาครองชีพสูง ใหอยูในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ. ทีจ่ ะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจาย
เทาที่จายจริง ตามหลักเกณฑทกี่ ระทรวงการคลังกําหนด
๗.๘ การโดยสารเครื่องบิน ในการเดินทางไปราชการ ใหปฏิบัติ ดังนี้
๗.๘.๑ ขาราชการทหาร ชั้นยศ พล.อ.อ. อัตราจอมพล ใหโดยสารเครือ่ งบิน
ชั้นหนึง่ (ชั้นสูงสุด)
๗.๘.๒ ขาราชการทหาร ชั้นยศ พล.อ.ต. – พล.อ.อ.ใหโดยสารเครื่องบิน
ชั้นธุรกิจ (ระหวางชั้นสูงสุดกับชั้นต่ําสุด/ต่าํ กวาชัน้ สูงสุด ๑ ชัน้ )
๗.๘.๓ ขาราชการทหาร ชั้นยศ น.อ.พิเศษ ลงมา ใหโดยสารเครื่องบิน
ชั้นประหยัด (ชั้นต่ําสุด)
๗.๘.๔ กรณีเดินทางรวมกับสวนราชการอื่นที่เปนเจาภาพ ใหเบิกจายในอัตรา
เดียวกับสวนราชการนั้น ทัง้ นี้จะตองไมเกินอัตราที่ กระทรวงการคลังกําหนด
๗.๙ ใหเบิกจาย...

-๑๐๗.๙ ใหเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เฉพาะกรณีจําเปน และ
พิจารณาจํานวนวัน จํานวนคนใหเหมาะสม โดยใชจา ยจากงบประมาณที่หนวยไดรับการจัดสรร ซึ่งจะตอง
ไมกระทบตอการบริหารงานประจําของหนวย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิก
จายเงิน ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ ในอัตรา บาท/คน/วัน ดังนี้
๗.๙.๑ วันทําการไมเกินวันละ ๔ ชัว่ โมง ๆ ละ ๓๐.- บาท (ไมเกินวันละ
๑๒๐.- บาท/คน/วัน)
๗.๙.๒ วันหยุดราชการไมเกินวันละ ๗ ชัว่ โมง ๆ ละ ๓๐.- บาท (ไมเกินวันละ
๒๑๐.- บาท/คน/วัน )
๗.๑๐ การจัดหาของใชราชการ ใหพิจารณาจัดหาเทาที่จําเปน และประหยัด
๗.๑๑ ใหพิจารณาตัดทอนแผนงานที่ซ้ําซอน และไมใชภารกิจหลักของหนวย
เพื่อลดคาใชจา ยในการปฏิบตั ิ และการดําเนินการตามแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม ใหเปนไปตามลําดับ
ความสําคัญ ความเรงดวน ชะลอ และ/หรือปรับลดการดําเนินงานลงตามความจําเปน และความเหมาะสม
๗.๑๒ คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน ใหเบิกจาย
ไดตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด เปนไปตามหลักเกณฑ และไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
๗.๑๓ ใหเบิกจายคาพาหนะรับจาง ดังนี้
๗.๑๓.๑ กรณี การเดินทางภายในเขตกรุงเทพ ฯ ใหเบิกเทาที่จา ยจริง ภายใน
วงเงิน เที่ยวละไมเกิน ๓๐๐.- บาท
๗.๑๓.๒ กรณี การเดินทางขามเขตจังหวัดระหวางกรุงเทพ ฯ กับเขตจังหวัดที่มี
อาณาเขตติดตอกับกรุงเทพ ฯ หรือการเดินทางขามเขตจังหวัด ที่ผานเขตกรุงเทพ ฯ ใหเบิกเทาที่
จายจริง ภายในวงเงิน เทีย่ วละไมเกิน ๔๐๐.- บาท
๗.๑๓.๓ กรณี เดินทางขามเขตจังหวัดอื่น ๆ ใหเบิกเทาที่จา ยจริง
ภายในวงเงิน เที่ยวละไมเกิน ๒๐๐.- บาท
๘. ใหทุกหนวยวางแผนการใชงบประมาณ ใหสามารถใชได ตลอดปงบประมาณ
ภายในกรอบวงเงินที่ไดรับสั่งจายงบประมาณ
๙. กรณีที่ ทอ.ไดรบั การสนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติมระหวางปจาก สํานักงบประมาณ
หรือเบิกจายแทนสวนราชการอื่น ใหเบิกจายตามอัตราของกระทรวงการคลังและวงเงินที่ไดรับการสนับสนุน
๑๐. กรณีที่มคี วามจําเปนจะตองเบิกจายงบประมาณในรายการตางๆ ที่ไมเปนไป
ตามหลักเกณฑ หรือนอกเหนือที่กาํ หนดในมาตรการประหยัดงบประมาณ ใหอยูในดุลยพินิจของ ผบ.ทอ.
ที่จะพิจารณาอนุมัติใหเบิกจายได โดยไมเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนดเปนกรณีไป
๑๑. ให นขต.ทอ. ...

-๑๑๑๑. ให นขต.ทอ., นขต.บยอ., นขต.บนอ. และ นขต.บศอ.กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติเปนการภายใน ไดตามความเหมาะสม โดยไมขัด หรือแยงกับคําสั่งนี้
๑๒. คําสัง่ หรืออนุมัติหลักการใด ๆ ของกองทัพอากาศ ที่ขัดหรือแยงกับคําสัง่ นี้
ใหใชคําสั่งนี้แทน จนกวาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
สัง่ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑
พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ
(อิทธพร ศุภวงศ)
ผบ.ทอ.

