
 

 
กรอบงบประมาณโครงการที่ได้รับทุนจาก กสศ. ส าหรับ 

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565 
1. งบประมาณสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ส าหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาและ/หรือแรงงานนอกระบบ 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

หมวดค่าตอบแทน 

1) ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบโครงการ/
หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่สนับสนุนค่าตอบแทนไม่ว่ากรณีใดๆ  

2) ค่าตอบแทนวิทยากร หมายถึง  
ค่าตอบแทนบุคคลที่ท าหน้าที่เป็นวิทยากร
ในการประชุมการฝึกอบรม การสัมมนา
หรือมีส่วนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 
 

รายบุคคล 
 รายบุคคล ชั่วโมงละ 600-1,200 
บาท ไม่เกินวันละ 7 ชม. 
   1. วิทยากรไม่เกิน 1,200 บาท/คน/
ชั่วโมง  
   2. ผู้ช่วยวิทยากรไม่เกิน 600 บาท /
คน/ชั่วโมง  
  
 
 

1. ไม่เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรให้แก่เจ้าหน้าที่
ของ กสศ. ยกเว้นผู้แทนจาก กสศ. ที่ได้รับเชิญ 
2. คุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคคลที่ท าหน้าที่
เป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากร  
3. ชั่วโมงการท าหน้าที่ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์
ดังนี้ 

3.1 ให้นับเวลาตามที่ก าหนดในตารางการจัด
ประชุม (โดยไม่หักเวลาพักรับประทานอาหารว่าง
หรือเครื่องดื่ม) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที ให้
นับเป็น 1 ชั่วโมง น้อยกว่า 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 
25 นาที ให้นับเป็นครึ่งชั่วโมง 

 

1. ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชน 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. วาระการประชุมการสัมมนา การฝึกอบรม 
หรือการจัดกิจกรรม 

3. ประวัติวิทยากร 



 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

3.2 ก าหนดเวลาที่ใช้ค านวณนับเป็นชั่วโมง 
จะต้องระบุในตารางการประชุม หรือตารางเวลาการ
จัดกิจกรรม  
 
4. จ านวนวิทยากรให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

4.1 การบรรยายให้จ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 1 คน 
แต่ถ้าเป็นการอภิปราย หรือสัมมนาเป็นคณะให้จ่าย
ค่าตบอแทนไม่เกิน 5 คน โดยรวมผู้ด าเนินการ
อภิปราย หรือสัมมนาที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับ
วิทยากรด้วย แต่ถ้าเกิน 5 คน ให้เฉลี่ยจ่ายในอัตรา
ไม่เกิน 5 คน 

4.2 การแบ่งกลุ่มอภิปรายหรือแบ่งกลุ่มท า
กิจกรรมและจ าเป็นต้องมีวิทยากรประจ ากลุ่มให้จ่าย
ค่าตอบแทนไม่เกินกลุ่มละ 2 คน หากเกินกว่า 2 คน 
ให้เฉลี่ยจ่ายในอัตราไม่เกิน 2 คน (พิจารณาตาม
คุณวุฒิและประสบการณ์ ตามความเหมาะสม)  

หมวดค่าใช้สอย 

1) ค่าพาหนะเดินทาง หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเข้าร่วมการกิจกรรม 

100 บาท/คน/วัน (เหมาจ่าย) ในกรณีเกินกว่า 20 กิโลเมตร สามารถเบิกจ่ายตาม
จริงไม่เกิน 4 บาท/กิโลเมตร 

ใบส าคัญรับเงิน 
***กรณปีระเภทโครงการ: การจัดการเรียนรู้
ส าหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาสามารถเบิก
ค่าเดินทางในเรื่องการค้นหากลุ่มเป้าหมายได้ 



 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

2) ค่าอาหารระหว่างการฝึกอาชีพ 
ค่าอาหารม้ือหลัก 
กรณีจัดในชุมชน 
กรณีจัดในเมือง 
 

 

 
 
50 - 100 บาท/มื้อ/คน 
80 - 150 บาท/มื้อ/คน 
 
 

 
เป็นค่าอาหารในกรณีท่ีมีการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ
หรือการประชุมที่คาบเกี่ยวกับมื้ออาหารโดย
พิจารณาถึงสถานท่ีจัดงาน  

 
 

 
1. ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดหรือใบส าคัญรับเงิน 

(เฉพาะร้านค้าชุมชนหรือบุคคลที่ไม่มี
ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น) แนบส าเนาบัตร
ประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.   ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอาชีพ 
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/
คน 

 
เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการจัดฝึก
อาชีพหรือการประชุมโดยพิจารณาถึงสถานที่จัดงาน 

1.    ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดหรือใบส าคัญรับ 
เงิน (เฉพาะร้านค้าชุมชนหรือบุคคลที่ไม่มี
ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น) แนบส าเนาบัตร
ประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2.    ใบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอาชีพ 
4) ค่าวัสดุฝึกอาชีพ ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500 บาท/คน เป็นค่าวัสดุเพ่ือการฝึกอาชีพในกิจกรรมภายใต้

โครงการ  
ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบส าคัญรับเงิน 

5) ค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ (***เฉพาะประเภท
โครงการ: การพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้
ชุมชนเป็นฐานส าหรับเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา และ/หรือแรงงานนอกระบบ) 

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2,500 บาท/
คน 

เป็นค่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์การต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพ และเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตหรือ
การประกอบอาชีพ ของกลุ่มเป้าหมายผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ได้รับการฝึกอาชีพ ซึ่ง
โครงการเป็นผู้จัดหามาเพ่ือมอบให้ไปประกอบอาชีพ 

1.    ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบส าคัญรับ
เงิน 

2.    แบบขอรับการสนับสนุนเครื่องมือกรณหีรือ       
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ บันทึก
ข้อตกลงการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกัน 

3.    ใบรับมอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์และวัสดุใน
การประกอบอาชีพ 

 



 
 

2. งบประมาณสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อใช้ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพ ร้อยละ 10 – 20 ของงบประมาณทั้งหมด 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

หมวดค่าตอบแทน 

1) ค่าตอบแทนการประชุม หมายถึง 
ค่าตอบแทนของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละ
การประชุม 

300-2,000 บาท/วัน พิจารณาตามเนื้อหาการประชุม  
คุณวุฒิและประสบการณ์ 
 

ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชน พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

2) ค่าตอบแทนอ่ืน หมายถึง  
2.1) ค่าตอบแทนที่จ่ายแก่

บุคคลภายนอกท่ีมาท างานในลักษณะงาน
ทั่วไปหรือเป็นครั้งคราว 

2.2) งานที่มีลักษณะเฉพาะต้องใช้ความ
เข้าใจ ทักษะความช านาญ เช่นการสรุป
การประชุม การจัดท ารายงานโครงการ 
หรือเฉพาะเรื่อง  

 
 300-600 บาท/วัน 
 
 
 800-3,000 บาท/วัน 
 

1. พิจารณาตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ
งานที่ท า และระยะเวลาในการท างาน  

2. ระยะท างานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง   
3. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้ที่ผู้รับผิดชอบ

โครงการมอบหมายตรวจรับงานใน
ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน  

ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชน 
พร้อมลงนามรับรอส าเนาถูกต้อง 

หมวดค่าใช้สอย 

1) ค่าท่ีพัก หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเช่า
ห้องพักในโรงแรมหรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือ
พักแรมในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ส านักงาน 

1.1) พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 
และจังหวัดใหญ่ศูนย์กลาง(เชียงใหม่ 

 
 
 
 
ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,๕00 บาท/
ห้อง/คืน  

1. ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสถานที่จัดงาน เช่น โรงแรม 
รีสอร์ทโฮมสเตย์ หรือที่พักอ่ืนๆ 

2. กรณีปฏิบัติงานในพ้ืนที่และองค์กรรับทุนมีที่พัก
ให้ ถือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายค่าที่พัก 
การจัดที่พักแรม ต้องจัดให้ผู้เดินทางพักรวมกัน 
2 คนต่อ 1 ห้อง เว้นแต่กรณีที่ไม่เหมาะสมที่จะ

1. ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด หรือใบส าคัญรับ
เงิน (เฉพาะกรณีท่ีไม่มีใบเสร็จรับเงินเท่านั้น) 
แนบส าเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 



 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

ล าปาง พิษณุโลก นครสวรรค์ 
นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี 
ระยอง ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี 
และนครศรีธรรมราช) 

1.2) พ้ืนที่นอกเหนือจาก (1.1) 

 
 
 
 
 

 
ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,๐00 บาท/
ห้อง/คืน  

 

พักรวมกัน หรือมีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่อาจ
พักรวมกับผู้อ่ืนได้ ให้ขออนุมัติจากผู้รับผิดชอบ/
ผู้จัดการโครงการ จัดที่พักแรมให้ผู้เดินทางพัก
คนเดียวได้เท่าที่จ าเป็น 

3. เบิกได้เท่าท่ีจ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสม 
และประหยัด 

2. ใบแสดงรายละเอียดการเข้าพัก (Folio) ที่
ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าพัก และ จ านวนวัน
เข้าพัก 

3. ตารางการประชุมหรือ ก าหนดการประชุม
การสัมมนา การฝึกอบรม หรือการจัด
กิจกรรม 

 

2) ค่าพาหนะเดินทาง หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ที่จ่ายเป็นค่าพาหนะเดินทางไปปฏิบัติงาน  

2.1) เดินทางโดยยานพาหนะส่วนตัว 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

 
 

 
 
     
 
 
 

 
 

1.    เฉพาะเดินทางประชุมกับ กสศ. 
2.    ค านวณตามระยะทางไปและกลับของกรมทาง

หลวงและ Google Map  
3.    ไม่เกิน 5,000 บาท  

 
 

1. ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชน/
ใบขับข่ีของผู้เดินทาง พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

2. ส าเนาเล่มทะเบียนรถ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 

2.2) รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟ 
รถประจ าทาง รถตู้โดยสาร รถสองแถว 
แท็กซี่ เป็นต้น 

 

 
ตามท่ีจ่ายจริง 
 

 
เฉพาะเดินทางประชุมกับ กสศ. 

กากตั๋วรถหรือเรือโดยสารหรือใบรับรองการ
จ่ายเงิน 

 

2.3) เครื่องบิน ตามท่ีจ่ายจริง 1.    เฉพาะเดินทางประชุมกับ กสศ. 1.   ใบก ากับภาษี/ใบเสร็จ ค่าซื้อตั๋วเครื่องบิน 
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2.   ไม่เกินอัตราค่าเครื่องบินชั้นประหยัด หรือตาม
สิทธิที่พึงได้ตามความเหมาะสม 

2.   Boarding Pass อย่างน้อย 1 เที่ยวบิน 

3) ค่าเช่ารถ หมายถึง การเช่ารถเพ่ือ
โดยสารในการเดินทางปฏิบัติงาน 

เช่ารถทั่วไปหรือรถตู้ 

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,800 บาท/
วัน (ไม่รวมค่าน้ ามันรถยนต์)  
เว้นแต่การเดนิทางไปปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ค่าครองชีพสูง  
 

 
1.    พิจารณาตามความเหมาะสมของระยะเวลา    

ระยะทางที่ใช้บริการ และจ านวนผู้โดยสาร 
2.    ไม่อนุญาตให้เช่ารถตู้แบบเหมาจ่ายรวมน้ ามัน 
 

๑. ใบส าคัญรับเงินและส าเนาบัตรประชาชน/
ใบขับข่ีของคนขับรถ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

๒. ส าเนาทะเบียนรถ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

4) ค่าน้ ามัน ตามท่ีจ่ายจริง  เบิกจ่ายค่าน้ ามันเฉพาะการเช่ารถเท่านั้น ใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสดค่าน้ ามัน 
 

5) ค่าเช่าสถานที่ หมายถึง ค่าเช่าสถานที่
ส าหรับการประชุม การสัมมนา  
การฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรม 

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท/
วัน 

1.    พิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ 
1. มีความจ าเป็นเฉพาะ มีเหตุผลในการใช้สถานที่

นั้น ๆ 

1.    ใบเสร็จรับเงิน 
2.    วาระการจัดประชุมการสัมมนา การ

ฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรม 

6) ค่าเช่าอุปกรณ์โสตทัศน์  
(ท่ีนอกเหนือจากอุปกรณ์พ้ืนฐาน) 

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท/
วัน 

1. พิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ 
2. มีความจ าเป็นเฉพาะ มีเหตุผลในการใช้สถานที่

นั้น ๆ 

1.    ใบเสร็จรับเงิน 
2.    วาระการจัดประชุมการสัมมนา การ

ฝึกอบรม หรือการจัดกิจกรรม 

7) ค่าถ่ายเอกสาร หมายถึง ค่าผลิต
เอกสารส าหรับการด าเนินงาน 

ตามท่ีจ่ายจริง 
 

1.    พิจารณาตามเกณฑ์ประหยัด และเหมาะสม 
 

1.    ใบเสร็จรับเงิน หรือบิลเงินสดจากผู้ขาย 

8) ค่าอาหาร หมายถึง ค่าอาหาร ในการ
จัดประชุม  

ค่าอาหารม้ือหลัก 
กรณีจัดในชุมชน 
กรณีจัดในเมือง 

 
 
 
ตามจริง 
50 - 100 บาท/มื้อ/คน 

 
1.   เป็นค่าอาหารในกรณีท่ีมีการจัดประชุม

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสถานที่จัดงานและจ านวนมื้อ
อาหาร (ท่ัวไป 3 มื้อ) 
 

 
1. ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดหรือใบส าคัญรับ

เงิน (เฉพาะร้านค้าชุมชนหรือบุคคลที่ไม่มี
ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น) แนบส าเนาบัตร



 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

 80 - 150 บาท/มื้อ/คน 
 
 

 ประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2. ทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

ตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/
คน 
 

1.   เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการจัด
ประชุมโดยพิจารณาถึงสถานที่จัดงาน 

1.    ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดหรือใบส าคัญรับ 
เงิน (เฉพาะร้านค้าชุมชนหรือบุคคลที่ไม่มี
ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น) แนบส าเนาบัตร
ประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2.    ใบลงทะเบียนผู้เขา้ร่วมการประชุม 

กรณีเหมารวมต่อวัน  ตามจริงไม่เกิน 1,๐00 บาท  
 

1.  ขึ้นอยู่กับสถานที่จัดและจ านวนมื้อ (รวมอาหาร
หลัก 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ)  

1.    ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดหรือใบส าคัญรับ 
เงิน (เฉพาะร้านค้าชุมชนหรือบุคคลที่ไม่มี
ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น) แนบส าเนาบัตร
ประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2.    ทะเบียนผู้เข้าร่วมการประชุม 

9) ค่าเบี้ยเลี้ยง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางเพ่ือเป็นค่าอาหารในการ
เดินทางเพ่ือไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ปฏิบัติงานตามปกติเป็นครั้งคราว 

 

 240 บาท /วัน  
 
 

1. เหตุผลหรือความจ าเป็นที่ต้องไปปฏิบัติงาน 
2. เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้เริ่มนับตั้งแต่ออก

เดินทางจากสถานที่ปฏิบัติงานหรือที่พักจนถึง
เวลาเดินทางกลับถึงที่พักโดยค านวนตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้ 

ใบส าคัญรับเงิน 



 

รายการค่าใช้จ่าย อัตราเบิกจ่าย (หน่วย:บาท) หลักการพิจารณา เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

กรณีพักค้างคืน ให้นับ 24 ชั่วโมงเป็น 1 วัน ถ้า
นับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่เกิน 12 ชั่วโมงให้
นับเป็น 1 วัน   
กรณีไม่พักค้างคืน ถ้านับได้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่
เกิน 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วัน แต่ไม่เกิน 12 
ชั่วโมง ให้นับเป็นครึ่งวัน  
หากมีการจัดเลี้ยงอาหารบางมื้อให้งดเบี้ยเลี้ยง
ในมื้อนั้น โดยค านวณอัตรา 3 มื้อใน 1 วัน  
กรณีปฏิบัติงาน ในพ้ืนที่และองค์กรรับทุนมีที่
พักให้ ถือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายค่าที่พัก    

10) อ่ืนๆ เบิกจ่ายตามจริง เอกสารทางการเงิน ใบส าคัญรับเงินละเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

*กรณีงบประมาณโครงการตั้งแต่  
500, 000 บาท ขึ้นไป ต้องมีรายงาน
ตรวจสอบการเงินโดยผู้สอบบัญชี (CPA) 

เบิกจ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท เอกสารรายงานทางการเงิน รายงานตรวจสอบการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชี 

 


