คํานํา
การจัดฝึกอบรม เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างหนึ่ง ที่มุ่งให้บุคลากรได้รับความรู้ความเข้าใจ
มีวิธีการและแนวปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการจัดฝึก อบรมขึ้น เพื่อ เป็นแนวทางในการทํางานที่เป็นระบบ และเป็นความรู้
เผยแพร่ความรู้สู่ผู้สนใจ และผู้ร่วมปฏิบัติงาน
การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานการจัดฝึกอบรมฉบับนี้ เป็นการนําประสบการณ์จากการทํางานในการ
จัดฝึกอบรม ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับงานฝึกอบรม รวมทั้งศึกษาค้นคว้า เรียบเรี ยง รวบรวม
ข้อ มูล นําแนวคิด ทฤษฎี ของผู้ ท รงคุ ณวุฒิม าประยุ ก ต์ใช้ ในการจัดทํา สํา นัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากร ที่จะ
ศึก ษาเพื่อ บูร ณาการความรู้ที่ ได้รับ กับ การปฏิบัติง านจริง เพื่อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ง านที่ก่อ ให้เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง หากมีข้อบกพร่องประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ และจะพัฒนา
ระบบการดําเนินงานต่าง ๆ ของการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดโครงการฝึกอบรม ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คู่มือการจัดฝึกอบรม
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
การจัดฝึกอบรม
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คําจํากัดความเบื้องต้น
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การหาความจําเป็นในการฝึกอบรมการกําหนดความต้องการฝึกอบรม
- การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
- การจัดทําโครงการฝึกอบรม
- การดําเนินการจัดฝึกอบรม
- การประเมินผล สรุปผลประเมิน และติดตามผลการฝึกอบรม
ภาคผนวก
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ.2555
- ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม (กรมบัญชีกลาง)
- สรุปอัตราค่าอาหาร อาหารว่าง ที่พัก
คณะผู้จัดทํา

คู่มือการจัดฝึกอบรม
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หน้า ข

การจัดฝึกอบรม
หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาบุคคลภายในองค์กร เป็นสิ่ง สําคัญ อย่างหนึ่ง ที่ทุก องค์กรต้อ งดําเนินการ เนื่องจาก
ยุคสมัย สื่อเทคโนโลยี หรือบริบทต่างๆในการทํางาน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดัง นั้น งานฝึก อบรม ถือ เป็นส่วนหนึ่ง ของการพัฒ นาบุคลากร ให้มีศัก ยภาพในการปฏิบัติง านอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง การฝึกอบรมจึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่
สํา คัญ ในการพั ฒ นาบุ คลากร ให้ เ ป็ น ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ มี คุณ ค่ าและคุ ณ ภาพตามที่ อ งค์ ก รต้ อ งการ
ทุกองค์กรจึง ให้ความสําคัญกับการฝึก อบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ซึ่งจําเป็นต้อ งดําเนินการ
ต่อเนื่องและเป็นระบบ
ทั้งนี้ องค์ประกอบส่วนหนึ่งอันจะช่วยให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
เป็นไปอย่างมีป ระสิท ธิภาพ และมีความต่อ เนื่อ ง คือ คู่มือ การปฏิบัติง านการจัดฝึก อบรม ซึ่ง ถือ เป็ น
เครื่อ งมือสําคัญ ที่ช่วยให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบในตําแหน่ง ดัง กล่าว สามารถศึก ษาเบื้องต้น ก่อ นลงมือ
ปฏิบัติงานจริง และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ตามระเบียบขั้นตอนได้ถูกต้องเหมาะสมยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการฝึกอบรม
ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านการจัดการฝึกอบรม ทั้งในส่วนของการสร้างหลักสูตร การเขียน
โครงการ และการประเมินผล เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และทําให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกิดความเข้าใจภาพรวมของงานได้ในในระยะเวลาอันสั้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้นักทรัพยากรบุคคล หรือผู้จัดฝึกอบรม มีแนวทางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
บุคลากร และการดําเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ เข้าใจในภาพรวมของงานที่จะต้อ ง
ปฏิบัติ ตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติจริงได้
คําจํากัดความเบื้องต้น
การฝึกอบรม หมายถึง การถ่ายทอดความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความชํานาญ ความสามารถและ
ทัศนคติในทางที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่างๆในปัจจุบันและอนาคตเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและความสามารถในการ
จัดรูปแบบขององค์กร รวมถึง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากร
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มีความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถที่จําเป็น และมีทัศนคติที่ดีสําหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งของ
หน่วยงานหรือองค์กรนั้น
โครงการฝึกอบรม หมายถึง การกําหนดหลักสูตร ขั้นตอนวิธีก าร ตลอดจนแนวปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม และครอบคลุมรายละเอียดที่จําเป็นอย่างครบถ้วน และสามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การหาความจําเป็นในการฝึกอบรมหรือการกําหนดความต้องการฝึกอบรม
2. การสร้างหลักสูตร
3. การจัดทําโครงการฝึกอบรม
4. การดําเนินการจัดฝึกอบรม
5. การประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม

การหาความจําเป็นในการ
ฝึกอบรม

การประเมินผล ติดตามผล
การฝึกอบรม

การดําเนินการจัดฝึกอบรม

คู่มือการจัดฝึกอบรม

การสร้างหลักสูตร

การจัดทําโครงการ
ฝึกอบรม
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1. การหาความจําเป็นในการฝึกอบรมหรือการกําหนดความต้องการฝึกอบรม
การกํ าหนดความต้ อ งการในการฝึก อบรมจะอยู่บ นพื้น ฐานของนโยบายหลั ก ของกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีปัจจัยอื่น เช่น
ความต้องการพัฒนาของบุคลากร จากการสํารวจความต้องการหรือจากการประเมินตนเอง ความ
จําเป็นเร่งด่วน เป็นต้น
2. การสร้างหลักสูตรฝึกอบรม
เป็นขั้นตอนของการกําหนดรายละเอียดของการฝึกอบรม ประกอบด้วย
- รูปแบบการฝึกอบรม
- เนื้อหาในการอบรม (ทฤษฎี / ปฏิบัติ)
- วิทยากร
- ระยะเวลาการฝึกอบรม / วันเวลา สถานที่จัดฝึกอบรม
- งบประมาณ
- กิจกรรมต่างๆ ในการอบรม
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ถ้ามี)
- วิธีการติดตามและประเมินผล
- การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
3. การจัดทําโครงการฝึกอบรม
การจัดทําโครงการฝึกอบรม คือ การวางแผนการดําเนินการฝึกอบรม โดยระบุรายละเอียดและ
เหตุผ ลทั้ง หมด ประกอบด้วย เหตุผ ลความจําเป็นในการจัดฝึก อบรม วัตถุป ระสงค์ในการฝึก อบรม
กลุ่มเป้าหมายวิธีก ารดําเนินงาน งบประมาณที่ใช้ วันและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม ปัจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
4. การดําเนินการจัดฝึกอบรม
ขั้นเตรียมงานการจัดฝึกอบรม มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. จัดทําโครงการฝึกอบรม และกําหนดการ
2. ขออนุมัติโครงการจากผู้บังคับบัญชา
3. สํารวจและกําหนดผู้เข้าร่วมโครงการ
4. กําหนดและติดต่อวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการฝึกอบรม
5. ทําหนังสือเชิญวิทยากร
6. ขอใช้สถานที่ / ติดต่อสถานที่ /อุปกรณ์ทัศนูปกรณ์ / เครื่องเสียง
คู่มือการจัดฝึกอบรม
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7. เชิญประธานเปิด – ปิด การฝึกอบรม
8. จัดทําคํากล่าวรายงาน และคํากล่าวเปิดของประธาน
9. จัดทําเอกสาร
10. จัดทําป้ายโครงการ
11. จัดทําบัญชีรายชื่อ / บัญชีลงเวลาผู้เข้ารับการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ วิทยากร
12. จัดเตรียมป้ายวิทยากร
13. จัดเตรียมของที่ระลึก
14. ประสานงานเรื่องอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
15. ประสานงานเรื่องขอใช้รถยนต์
16. ดําเนินการเรื่องการเบิกจ่ายขอใช้งบประมาณ การยืมเงินทดรอง การจัดซื้อวัสดุ
17. จัดทําแบบประเมินการฝึกอบรม
ขั้นตอนการเตรียมงานจัดฝึกอบรม
จัดทําโครงการ และกําหนดการ

ทําป้ายชื่อโครงการ

ขออนุมัติโครงการ

ทําป้ายชื่อวิทยากร

สํารวจและกําหนดผู้เข้าโครงการ

ทําบัญชีรายชื่อ/ลงเวลา

กําหนด/ติดต่อวิทยากร/เชิญวิทยากร
ติดต่อใช้สถานที่ /อุปกรณ์/
เครื่องเสียง
เชิญประธาน เปิด -ปิดการอบรม
ทําคํากล่าวรายงาน / คํากล่าวเปิด
ทําเอกสารประกอบการอบรม

คู่มือการจัดฝึกอบรม

เตรียมของที่ระลึก
ประสานอาหาร เครื่องดื่ม
ประสานขอใช้รถยนต์
ดําเนินการเบิกจ่ายขอใช้งบประมาณ
ทําแบบประเมินผล

หน้า 4

ขั้นดําเนินการจัดฝึกอบรม มีดังนี้
1. รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. พิธีเปิด – เรียนเชิญประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย (ถ้ามี)
3. ผู้บริหารโครงการกล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดฝึกอบรม
4. ประธานฯ กล่าวเปิด/ บรรยายพิเศษ
5. ดําเนินการอบรม
6. พิธีปิดอบรม

ขั้นตอนการดําเนินการจัดฝึกอบรม
รับลงทะเบียน/ รายงานตัว

พิธีเปิด
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
ผู้บริหารโครงการกล่าวรายงาน

ประธานฯกล่าวเปิด / บรรยายพิเศษ
ดําเนินการอบรม

พิธีปิด

คู่มือการจัดฝึกอบรม

หน้า 5

ขั้นตอนหลังฝึกอบรม มีดังนี้
1. ส่งใช้เงินยืม โดยรวบรวมหลักฐานทางการเงิน และเอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกจ่ายที่ถูกต้อง
ครบถ้วน
2. สรุปผลการฝึกอบรม
3. ติดตามผลหลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้น
ขั้นตอนหลังฝึกอบรม
ส่งใช้เงินยืม
สรุปผลการฝึกอบรม
ติดตามผลหลังการฝึกอบรม

5. การประเมินผล สรุปผลประเมิน และติดตามผลการฝึกอบรม
การประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ตรวจสอบว่า การฝึกอบรมได้บรรลุวัตถุป ระสงค์หรือไม่ ข้อมูล ที่
นํามาใช้ในการประเมินผลคือ รายละเอียดความต้องการและแผนการฝึกอบรม รวมทั้งบันทึกต่างๆที่ได้
จากการจัดฝึกอบรม การประเมินผลต้องนําเกณฑ์ในรายละเอียดแผนฝึก อบรมมาพิจ ารณา มีการ
รวบรวมข้อมูลและจัดทํารายงาน รายละเอียดในรายงานควรประกอบด้วย รายละเอียดความต้องการ
ฝึกอบรม หลักเกณฑ์ในการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล สรุปผล ข้อเสนอแนะสําหรับ
การปรับปรุง และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้น
การประเมินผลแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ
1. การประเมินผลการฝึกอบรมระยะสั้น เป็นการประเมินทันทีหรือในช่วงเวลาหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม
โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับวิธีการฝึกอบรม ความรู้ และทักษะที่ได้รับจาก
การฝึกอบรม

คู่มือการจัดฝึกอบรม

หน้า 6

2. การประเมินผลการฝึก อบรมระยะยาว หรือ การติดตามผลการฝึก อบรม เป็นการประเมินผล
หลังจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติงานระยะหนึ่งแล้ว โดยดูจากประสิทธิผลของงานและผลการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
การสรุ ป ผลการฝึ ก อบรม จะได้ จ ากเครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ เช่ น แบบประเมิ น แบบสั ง เกต
แบบสัม ภาษณ์ โดยนําข้อมูล ที่ได้ และความพึง พอใจในด้านต่างๆ รวมบรวมสรุป และนําเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนําข้อมูลไปพัฒนาในโครงการที่จะดําเนินการต่อ

คู่มือการจัดฝึกอบรม

หน้า 7

ภาคผนวก

คาใชจายในการจัดฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหวางประเทศ

กรมบัญชีกลาง

คํานํา
การจัดการความรู (Knowledge Management หรือ KM) ในองค!ความรู เรื่อง ค$าใชจ$าย
ในการจั ด ฝ( ก อบรม การจั ด งาน และการประชุ ม ระหว$ า งประเทศ เป1 น การนํ า ความรู จากการปฏิ บั ติ งาน
ประสบการณ!จริงอันทรงคุณค$า ตลอดจนรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และขอมูลต$างๆ ที่เกี่ยวของ มาเรียบเรียง
ถ$ายทอดไวในหนั งสื อเล$ มนี้ เพื่ อใหบุ คลากรของกรมบั ญ ชี กลางทั้ งในส$ วนกลางและส$ วนภู มิภ าคไดศึ กษา
พัฒนาความรู และใชเป1นคู$มือในการปฏิบัติงานไดอย$างถูกตอง และเป1นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส$งผลใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนช$วยใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานนโยบายและยุทธศาสตร!ของรัฐบาล
กระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง ใหเกิดเป1นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
เบื้องหลังการดําเนิน งาน “การจัด การความรู ” (Knowledge Management หรือ KM)
สื บ เนื่ อ งมาจากกรมบั ญ ชี ก ลางไดอนุ มั ติ ใ หจั ด ทํ า โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ของหน$ ว ยงานภายใน
กรมบัญชีกลาง เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหบุคลากรของกรมบัญชีกลาง
สามารถเขาถึงความรู พรอมแบ$งปN นความรูภายในหน$วยงาน โดยมอบหมายใหสํ านั กงานคลังเขต ๑ – ๙
ดํ า เนิ น การบู ร ณาการ/ทบทวน/จั ด ทํ า องค! ค วามรู ดานการเงิ น การคลั ง และจั ด ส$ ง องค! ค วามรู ดั งกล$ า ว
ใหหน$วยงานในส$ วนกลางที่ เป1 น ผูรับ ผิ ดชอบไดบู รณาการ/ตรวจสอบองค! ความรูในเรื่องดั งกล$าวใหถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบี ย บ ขอบั ง คั บ และหลั ก เกณฑ! ข องทางราชการ เพื่ อ เผยแพร$ แ ละนํ า มาใชเป1 น
คู$ มื อ การปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรกรมบั ญ ชี ก ลาง ซึ่ งการดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู ดั งกล$ า ว เป1 น การ
ดํ า เนิ น การในลั กษณะการสื่ อสาร ๒ ทาง คื อ องค! ค วามรูไดรั บ การกลั่ น กรองทั้ งผู ปฏิ บั ติ งานจริงในพื้ น ที่
(สํ านักงานคลังเขตและสํานั กงานคลั งจั งหวัด ) และผู ควบคุ ม กฎ ระเบี ยบ (หน$วยงานในส$ วนกลาง) ทําให
องค!ความรูนี้มีความถูกตองและสามารถปฏิบัติงานไดจริง
กรมบัญชีกลาง หวังเป1นอย$างยิ่งว$า ความรูอันมีคุณค$าจากหนังสือเล$มนี้ จะเป1นส$วนหนึ่ง
ที่ ช$ ว ยใหบุ คลากรของกรมบั ญ ชี กลางไดศึ ก ษา พั ฒ นาความรู ดวยตนเอง เพื่ อ การทํ า หนาที่ เป1 น ที่ ป รึ ก ษา
ใหคํ าแนะนํ าดานการเงิน การคลั งใหกั บ ส$ ว นราชการ และผู ที่ เกี่ ย วของไดอย$ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพยิ่ งขึ้ น และ
ขอขอบคุ ณ คณะทํ า งานจากสํ า นั ก งานคลั งเขต ๒ สํ า นั ก งานคลั งจั ง หวั ด ในเขต ๒ และสํ า นั ก กฎหมาย
ที่สละเวลาช$วยกันจัดทําใหหนังสือเล$มนี้เสร็จสมบูรณ!ตามวัตถุประสงค!

กรมบัญชีกลาง
มีนาคม ๒๕๕๗

สารบัญ
คํานํา

หนา

บทที่ 1 บทนํา
ความสําคัญและความเปนมา
วัตถุประสงค
ขอบเขต

๑

บทที่ 2 สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
สาระสําคัญของระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จายในการฝ'กอบรม
การจัดงาน และการประชุม ระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก"ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2552 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข"อง

๒

บทที่ 3 แนวทางการปฏิบัติในการฝกอบรม/สัมมนา
แนวทาง/วิธีการปฏิบัติตามระเบียบ หรือคําอธิบายข"อกฎหมายหรือระเบียบที่ใช"
ขั้นตอนการเบิกจายคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจายคาใช"จายในการฝ'กอบรม

๑๓

บทที่ 4 บทสรุป

๑๖

บทที่ ๕ คําถาม – คําตอบ ที่พบบอย
คําถาม – คําตอบ

๑๗

เอกสารอ"างอิง
ภาคผนวก

๑๙

บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญและความเป2นมา
จากสถานการณในปCจจุบัน การปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐตางๆ มีการพัฒนาบุคลากร
อย างต อเนื่ อ ง เพราะบุ ค ลากรเปนกลไกสํ า คั ญ ที่ จ ะผลั ก ดั น ให" ห น วยงานภาครั ฐ ขั บ เคลื่ อ นไปอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หนวยงานภาครัฐเหลานั้นจึงต"องมีการจัดฝ'กอบรม พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
และเพื่ อให" การเบิกจายในเรื่องของคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการใช"จายงบประมาณของรัฐเปนไปอยางเหมาะสม คุ"มคา ถูกต"อง โปรงใส
กรมบั ญ ชี ก ลางจึ งมี แ นวคิ ด ในการจั ด ทํ า คู มื อ การฝ' ก อบรม การจั ด งาน และการประชุ ม
ระหวางประเทศ ให"ผู"ขอใช"สิทธิและเจ"าหน"าที่ผู"ปฏิบัติงานถือปฏิบัติได"อยางถูกต"องและเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข"อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีเพื่อให"การบริหารการใช"จายเงินงบประมาณของหนวยงานภาครัฐเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว"
วัตถุประสงค3
1. เพื่อให"สวนราชการผู"จัดฝ'กอบรม จัดงาน และจัดการประชุมระหวางประเทศ ทราบถึง
คาใช"จายที่สามารถนํามาเบิกตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราที่ระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จาย
ในการฝ'กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก"ไขเพิ่มเติม
2. เพื่อให"เจ"าหน"าที่ผู"จัดฝ'กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ และผู"เข"ารับ
การฝ'กอบรม ทราบถึงหลักเกณฑและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต"อง
3. เพื่อเปนคูมือในการปฏิบัติงานและตรวจสอบการเบิกจายเงิน ปLองกันข"อผิดพลาดเกี่ยวกับ
การเบิกจายคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
ขอบเขต
๑. คาใช"จายในการฝ'กอบรม
๒. คาใช"จายในการจัดงาน
๓. คาใช"จายในการประชุมระหวางประเทศ

บทที่ 2
สาระสําคัญของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ความหมายของการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ
“การฝ' ก อบรม” หมายความว า การอบรม การประชุ ม ทางวิ ช าการหรื อ เชิ งปฏิ บั ติ ก าร
การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบั ติการ การบรรยายพิ เศษ การฝ'กศึ กษา การดูงาน การฝ'กงานหรือที่
เรียกชื่ออยางอื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยมี โครงการหรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอนที่ มี
วั ต ถุ ป ระสงคเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค คลหรื อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน โดยไม มี ก ารรั บ ปริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
“การดู งาน” หมายความว า การเพิ่ ม พู น ความรู" ห รื อ ประสบการณด" ว ยการสั งเกตการณ
ซึ่งกําหนดไว"ในโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรม หรือกําหนดไว"ในแผนการจัดการประชุมระหวางประเทศ
ให"มีการดูงาน กอน ระหวาง หรือหลังการฝ'กอบรมหรือการประชุมระหวางประเทศและหมายความรวมถึง
โครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมเฉพาะการดูงานภายในประเทศที่หนวยงานของรัฐจัดขึ้น
“การจั ด งาน” หมายความว า การจั ด งานตามแผนงานโครงการตามภารกิ จ ปกติ ห รื อ
ตามนโยบายของทางราชการ
“การประชุมระหวางประเทศ” หมายความวา การประชุ มหรือสัมมนาระหวางประเทศที่
ส วนราชการหรื อ หน วยงานของรั ฐ รั ฐ บาลต างประเทศหรื อ องคการระหว างประเทศจั ด หรื อจั ด ร วมกั น
ในประเทศไทย โดยมีผู"แทนจากสองประเทศขึ้นไปเข"ารวมประชุมหรือสัมมนา
หลักการของการกําหนดระเบียบฯ
1. เพื่อการพัฒนาบุคลากรทุกประเภท และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ ให"เปนไปตามหลักเกณฑและ
อัตราที่เปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถเอื้อประโยชนให"ปฏิบัติงานบรรลุเปLาหมาย
๓. เพื่อให"หนวยงานภาครัฐบริหารการใช"จายเงินตามโครงการฝ'กอบรมภายในขอบเขตที่
กําหนดอยางเหมาะสมและประหยัด
ประเภทการจัดฝกอบรม มี ๓ ประเภท ไดแก
1. การฝ'กอบรมประเภท ก หมายความวา การฝ'กอบรมที่ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนข"าราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ข"าราชการตําแหนงประเภท
วิชาการระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ ข"าราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ข"าราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับต"นและระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา
2. การฝ'กอบรมประเภท ข หมายความวา การฝ'กอบรมที่ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเกินกึ่งหนึ่ง
เปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนข"าราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงานและระดับ
อาวุโส ข"าราชการตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ
ข"าราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับต"น หรือตําแหนงที่เทียบเทา
๓. การฝ'กอบรมบุคคลภายนอก หมายความวา การฝ'กอบรมที่ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช
บุคลากรของรัฐ

-๓บุคคลที่มีสิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ไดแก
1. ประธานในพิธีเปRด-ปRดการฝ'กอบรม แขกผู"มีเกียรติ และผู"ติดตาม
2. เจ"าหน"าที่ผู"ได"รับมอบหมายให"ปฏิบัติหน"าที่ในการจัดฝ'กอบรม
3. วิทยากร
4. ผู"เข"ารับการฝ'กอบรม
5. ผู"สังเกตการณ
การเทียบตําแหนงบุคคลตาม ขอ 1, 2, 3 และ 5 ที่มิไดเป2นบุคลากรของรัฐเพื่อเบิกคาใชจายในการ
ฝกอบรม มีดังนี้
1. บุคคลที่เคยเปนบุคลากรของรัฐมาแล"วให"เทียบตามระดับตําแหนงหรือชั้นยศครั้งสุดท"าย
กอนออกจากราชการหรือออกจากงาน แล"วแตกรณี
2. บุคคลที่กระทรวงการคลังเคยเทียบตําแหนงไว"แล"ว
3. วิท ยากรในการฝ' ก อบรมประเภท ก ให" เที ย บเท าข" า ราชการตํ าแหน งประเภทบริห าร
ระดับสูง สําหรับวิทยากรในการฝ'กอบรมประเภท ข และวิทยากรในการฝ'กอบรมบุคคลภายนอกให"เทียบเทา
ข"าราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับต"น
4. นอกจากบุคคลในข"อ 1, 2, หรือ 3 ให"หัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณพิจารณา
เทียบตําแหนงตามความเหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตําแหนงของกระทรวงการคลังตามข"อ 2 เปนเกณฑ
ในการพิจารณา
5. การเที ย บตํ าแหน งผู" เข" ารั บ การฝ' กอบรมที่ มิ ได" เปนบุ คลากรของรั ฐ เพื่ อเบิ กค าใช" จ าย
ให"สวนราชการที่เปนผู"จัดฝ'กอบรมเทียบตําแหนง ดังนี้
(1) ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมในการฝ'กอบรมข"าราชการประเภท ก ให"เทียบได"ไมเกินสิทธิของ
ข"าราชการตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
(2) ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมในการฝ'กอบรมข"าราชการประเภท ข ให"เทียบได"ไมเกินสิทธิของ
ข"าราชการตําแหนงประเภทอํานวยการระดับต"น
คาใชจายในการจัดฝกอบรม ได"แก
1. คาใช"จายเกี่ยวกับการใช"และการตกแตงสถานที่ฝ'กอบรม
2. คาใช"จายในพิธีเปRด-ปRด การฝ'กอบรม
3. คาวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ
4. คาพิมพและเขียนประกาศนียบัตร
5. คาถายเอกสาร คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ
6. คาหนังสือสําหรับผู"เข"ารับการฝ'กอบรม
7. คาใช"จายในการติดตอสื่อสาร
8. คาเชาอุปกรณตางๆ ในการฝ'กอบรม
9. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
คาใช"จายตามข"อ ๑ – ๙ ให"เบิกจายได"เทาที่จายจริง ตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด
10. คากระเปZาหรือสิ่งที่ใช"บรรจุเอกสารสําหรับผู"เข"ารับการฝ'กอบรม ให"เบิกได"เทาที่จายจริง
ไมเกินอัตราใบละ 300 บาท
11. คาของสมนาคุณในการดูงาน ให"เบิกได"เทาที่จายจริง แหงละไมเกิน 1,500 บาท

- ๔ 12. คาสมนาคุณวิทยากร
13. คาอาหาร
14. คาเชาที่พัก
15. คายานพาหนะ
คาใช"จายตามข"อ ๑๒ – ๑๕ ให"เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราตามที่กําหนดไว"ในระเบียบ
หมายเหตุ
1. รายการค าใช" จ ายที่ เ กี่ ย วข" อ งกั บ พั ส ดุ ต" อ งดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ" า ง ตามระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาด"วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก"ไขเพิ่มเติม ยกเว"น คาอาหาร คาอาหารวางและ
เครื่องดื่ม คาเชาที่พัก
2. กระเปZาหรือสิ่งที่ใช"บรรจุเอกสารให"เฉพาะผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเทานั้น ทั้งนี้ไมรวมวิทยากร
ความหมายของวิทยากร
วิทยากร ให"คํานิยามได"ดังนี้
๑. ผู"บรรยาย
๒. ผู"อภิปราย
๓. ผู"ทําหน"าที่ให"ความรู" (วิทยากรประจํากลุม)
๔. ผู"ดําเนินการอภิปราย
ประเภทของวิทยากร
๑. วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐ หมายถึง ข"าราชการทุกประเภทรวมทั้งพนักงาน ลูกจ"าง
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๒. วิทยากรที่เปนบุคคลภายนอก หมายถึง วิทยากรที่มิใชบุคคลตามข"อ ๑
คาสมนาคุณวิทยากร
การจายคาสมนาคุณวิทยากรให"เปนไปตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
1. หลักเกณฑการจายคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) ชั่วโมงการฝ'กอบรมที่มีลักษณะการบรรยาย ให"จายคาสมนาคุณวิทยากรได"ไมเกิน 1 คน
(ข) ชั่ ว โมงการฝ' ก อบรมที่ มี ลั ก ษณะเปนการอภิ ป รายหรื อ สั ม มนาเปนคณะ ให" จ าย
คาสมนาคุณวิทยากรได"ไมเกิน 5 คน โดยรวมถึงผู"ดําเนินรายการอภิปรายหรือสัมมนาที่ทําหน"าที่เชนเดียวกับ
วิทยากรด"วย
(ค) ชั่วโมงการฝ'กอบรมที่มีลักษณะเปนการแบงกลุมฝ'กภาคปฏิบัติ แบงกลุมอภิปรายหรือ
สัมมนา หรือแบงกลุมทํากิจกรรม ซึ่งกําหนดไว"ในโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมและจําเปนต"องมีวิทยากร
ประจํากลุม ให"จายคาสมนาคุณวิทยากรได"ไมเกินกลุมละ 2 คน
(ง) ชั่ วโมงการฝ' กอบรมใดมี วิท ยากรเกิ น กว าจํ านวนที่ กําหนดไว" ต าม (ก) (ข) หรือ (ค)
ให"เฉลี่ยจายคาสมนาคุณวิทยากรไมเกินภายในจํานวนเงินที่จายได"ตามหลักเกณฑ
(จ) การนับชั่วโมงการฝ'กอบรมให"นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝ'กอบรม โดยไมต"อง
หักเวลาพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม แตละชั่วโมงการฝ'กอบรมต"องมีกําหนดเวลาการฝ'กอบรม
ไมน" อยกวาห" าสิบ นาที กรณี กําหนดเวลาการฝ' กอบรมไมถึงห" าสิบ นาที แตไมน" อยกวายี่ สิบ ห" านาที ให" จ าย
คาสมนาคุณวิทยากรได"กึ่งหนึ่ง

- ๕ 2. อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
(ก) วิทยากรที่เปนบุคลากรของรัฐไมวาจะสังกัดสวนราชการที่จัดการฝ'กอบรมหรือไมก็ตาม
ให" ได" รั บ ค าสมนาคุ ณ วิ ท ยากรสํ า หรั บ การฝ' ก อบรมข" า ราชการประเภท ก ไม เกิ น ชั่ ว โมงละ 800 บาท
สวนการฝ'กอบรมข"าราชการประเภท ข และการฝ'กอบรมบุคคลภายนอก ให"ได"รับคาสมนาคุณไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท
(ข) วิทยากรที่ไมใชบุคคลตาม (ก) ให"ได"รับคาสมนาคุณสําหรับการฝ'กอบรมข"าราชการ
ประเภท ก ไมเกิ น ชั่ ว โมงละ 1,600 บาท สํ า หรั บ การฝ' กอบรมข" าราชการประเภท ข และการฝ' กอบรม
บุคคลภายนอก ให"ได"รับคาสมนาคุณไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท
(ค) กรณีที่จําเปนต"องใช"วิทยากรที่มีความรู" ความสามารถ และประสบการณเปนพิเศษ
เพื่อประโยชนในการฝ'กอบรมตามโครงการหรือหลักสูตรที่กําหนด จะให"วิทยากรได"รับคาสมนาคุณสูงกวาอัตรา
ที่กําหนดตาม (ก) หรือ (ข) ก็ได" โดยให"อยูในดุลพินิจของหัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณ
(ง) การฝ' ก อบรมที่ ส วนราชการจั ด หรื อ จั ด ร วมกั บ หน วยงานอื่ น ถ" า วิ ท ยากรได" รั บ
คาสมนาคุณ จากหน วยงานอื่ น แล" ว ให" ส วนราชการที่ จัด การฝ'กอบรมงดเบิ กคาสมนาคุ ณ จากส วนราชการ
ที่จัดการฝ'กอบรม เว"นแตจะทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเปนอยางอื่น
3. การจายคาสมนาคุณวิทยากรให"ใช"แบบใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร (เอกสารหมายเลข 1
ภาคผนวก) เปนหลักฐานการจาย
อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
ประเภทการฝกอบรม
การฝ'กอบรมประเภท ก

วิทยากรที่เป2นบุคลากรของรัฐ

วิทยากรที่เป2นบุคคลภายนอก

ไมเกินชั่วโมงละ 800 บาท

ไมเกินชั่วโมงละ 1,600 บาท

การฝ'กอบรมประเภท ข
ไมเกินชั่วโมงละ 600 บาท
และการฝ'กอบรมบุคคลภายนอก

ไมเกินชั่วโมงละ 1,200 บาท

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
การจัดฝ'กอบรมถ"ามีการจัดอาหารวางและเครื่องดื่มให"ในระหวางการฝ'กอบรมให"เบิกจาย
เทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด
มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เห็นชอบกําหนดอัตราคาอาหารวางและ
เครื่องดื่มสําหรับการฝ'กอบรม ดังนี้
อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สถานที่ราชการ (บาท/มื้อ/คน)
สถานที่เอกชน (บาท/มื้อ/คน)
ไมเกิน ๓๕ บาท

ไมเกิน ๕๐ บาท

การเบิกจายคาอาหาร
1. กรณีที่สวนราชการผู"จัดฝ'กอบรมจัดอาหารและออกคาใช"จาย มีหลักเกณฑดังนี้
1.๑ การจัดอาหารให"สวนราชการพิจารณาจัดอาหารกอน ระหวาง หรือหลังการฝ'กอบรมได"
ตามความจําเปนเหมาะสม ประหยัด โดยอยูในดุลพินิจของหัวหน"าสวนราชการผู"จัดการฝ'กอบรม
๑.๒ ในโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมที่มีการจัดอาหารให"แกผู"เข"ารับการฝ'กอบรม
ให"เบิกคาอาหารได"เทาที่จายจริงแตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 1 ดังนี้

- ๖ บัญชีหมายเลข 1
อัตราคาอาหารในการฝกอบรม
บาท : วัน : คน
ประเภท
การฝกอบรม
1.การฝ'กอบรม
ข"าราชการประเภท ก
2.การฝ'กอบรม
ข"าราชการประเภท ข
3.การฝ'กอบรม
บุคคลภายนอก

การฝกอบรมในสถานที่ของทางราชการ
/รัฐวิสาหกิจ /หนวยงานอืน่ ของรัฐ
ในประเทศ
ในตางประเทศ
จัดครบทุกมื้อ จัดไมครบทุกมื้อ

จัดครบทุกมื้อ

จัดไมครบทุกมื้อ

ไมเกิน ๘๕๐

ไมเกิน ๖00

ไมเกิน 2,500

ไมเกิน 1,๒00

ไมเกิน ๘๕0

ไมเกิน 2,500

ไมเกิน ๖00

ไมเกิน ๔00

ไมเกิน 2,500

ไมเกิน ๙๕0

ไมเกิน ๗00

ไมเกิน 2,500

ไมเกิน 500

ไมเกิน 300

ไมเกิน 2,500

ไมเกิน 800

ไมเกิน 600

ไมเกิน 2,500

การฝกอบรมในสถานที่ของเอกชน
ในประเทศ

ในตางประเทศ

2. การจัดการฝ'กอบรมที่สวนราชการที่จัดการฝ'กอบรมไมจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ
ทั้งหมดหรือจัดให"บางสวน ให"สวนราชการผู"จัดฝ'กอบรมเบิกจายคาใช"จายทั้งหมดหรือสวนที่ขาดให"แก ประธาน
ในพิธีเปRด-ปRดการฝ'กอบรมและผู"ติดตาม แขกผู"มีเกียรติและผู"ติดตาม เจ"าหน"าที่ผู"ได"รับมอบหมายให"ปฏิบัติ
หน"าที่ในการจัดฝ'กอบรม วิทยากร ผู"เข"ารับการฝ'กอบรม และผู"สังเกตการณ แตถ"าผู"เข"ารับการฝ'กอบรมหรือ
ผู"สังเกตการณเปนบุคลากรของรัฐ ให"เบิกจายจากต"นสังกัดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ดังนี้
๒.๑ คาเชาที่พัก ให"เบิกคาเชาที่พักได"เทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราตามบัญชีหมายเลข 2
และ 3 โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ผู" เ ข" า รั บ การฝ' ก อบรมประเภท ข และบุ ค คลภายนอก ผู" สั ง เกตการณและ
เจ"าหน"าที่ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับต"น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส โดยให"พักรวมกันตั้งแต 2 คนขึ้นไปให"พักห"องพักคู เว"นแต
ไมเหมาะสมหรือมีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผู"อื่นได" หัวหน"าสวนราชการผู"จัดฝ'กอบรมอาจจัดให"พักห"องพัก
คนเดียวได"
(2) ผู"สังเกตการณและเจ"าหน"าที่ตําแหนง ประเภทบริหารระดับต"น ระดับสูง หรือ
ตํ าแหน งที่ เที ย บเทาตํ าแหน งประเภทอํ านวยการระดั บ สู ง ประเภทวิช าการ ระดั บ เชี่ ย วชาญ ทรงคุ ณ วุ ฒิ
ประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ อาจจัดให"พักห"องพักคนเดียวก็ได"
(๓) สําหรับประธานในพิธีเปRด – ปRด และผู"ติดตาม หรือวิทยากร ให"พักห"องพักคนเดียว
หรือห"องพักคูก็ได" และเบิกคาใช"จายคาเชาที่พักได"เทาที่จายจริง ไมเกินอัตราตามประเภทของการจัดฝ'กอบรม
บัญชีหมายเลข ๒
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในประเทศ
บาท : คน : วัน
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว
ไมเกิน 2,๔00 บาท

อัตราคาเชาหองพักคู
ไมเกิน 1,๓00 บาท

ประเภท ข

ไมเกิน 1,๔๕0 บาท

ไมเกิน ๙๐0 บาท

ประเภทบุคคลภายนอก

ไมเกิน 1,200 บาท

ไมเกิน 750 บาท

ประเภทการฝกอบรม
ประเภท ก

- ๗ บัญชีหมายเลข 3
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ
บาท : คน : วัน
การฝกอบรมใน รัฐ เมือง ประเภท ก
ประเภทการฝกอบรม
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว
อัตราคาเชาหองพักคู
ประเภท ก
ไมเกิน 8,000 บาท
ไมเกิน 5,600 บาท
ประเภท ข
ไมเกิน 6,000 บาท
ไมเกิน 4,200 บาท
บัญชีหมายเลข 3
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ
บาท : คน : วัน
การฝกอบรมใน รัฐ เมือง ประเภท ข
ประเภทการฝกอบรม
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว
อัตราคาเชาหองพักคู
ประเภท ก
ไมเกิน 5,600 บาท
ไมเกิน 3,900 บาท
ประเภท ข
ไมเกิน 4,000 บาท
ไมเกิน 2,800 บาท
บัญชีหมายเลข 3
อัตราคาเชาที่พักในการฝกอบรมในตางประเทศ
บาท : คน : วัน
การฝกอบรมใน รัฐ เมือง ประเภท ค
ประเภทการฝกอบรม
อัตราคาเชาหองพักคนเดียว
อัตราคาเชาหองพักคู
ประเภท ก
ไมเกิน 3,600 บาท
ไมเกิน 2,500 บาท
ประเภท ข
ไมเกิน 2,400 บาท
ไมเกิน 1,700 บาท
หมายเหตุ ประเภท ก ข และ ค หมายถึง ประเทศ รัฐ เมือง ตามบัญชีแนบท"ายในภาคผนวก
2.๒ คาเบี้ยเลี้ยง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ดังนี้
จัดอาหารครบทุกมื้อ
งดเบิก

จัดอาหาร ๒ มื้อ
เบิกได"ไมเกิน ๑ ใน ๓ ของ
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย

จัดอาหาร ๑ มื้อ
เบิกได"ไมเกิน ๒ ใน ๓ ของ
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย

- ๘ การนับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทางกรณีระหวางการฝกอบรมมีการจัดอาหาร
ให" นั บ ตั้ งแตเวลาที่ เดิน ทางออกจากสถานที่ อยู หรือสถานที่ ป ฏิ บั ติ ราชการปกติ จนกลั บ ถึ ง
สถานที่อยูหรือสถานที่ปฏิบัติราชการปกติ แล"วแตกรณีโดยให"นับ ๒๔ ชั่วโมงเปน ๑ วัน ถ"าไมถึง ๒๔ ชั่วโมง
หรือเกิน ๒๔ ชั่วโมง และสวนที่ไมถึง ๒๔ ชั่วโมงหรือเกิน ๒๔ ชั่วโมงนั้น ถ"าเกินกวา ๑๒ ชั่วโมง ให"ถือเปนเปน ๑ วัน
แล" ว นํ า จํ า นวนวั น ทั้ งหมดมาคู ณ กั บ อั ต ราเบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทาง ในกรณี ที่ ผู" จั ด การฝ' ก อบรมจั ด อาหารบางมื้ อ
ในระหวางการฝ'กอบรมให"หักเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คํานวณได"ในอัตรามื้อละ ๑ ใน ๓ ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางตอวัน
ตั ว อยาง นางสาว ก ข" า ราชการระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ออกเดิ น ทางจากบ" า นพั ก วั น ที่ 7
กุมภาพันธ 25๕๖ เวลา 07.00 น. เพื่อเข"ารับการฝ'กอบรมฯ ระหวางวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ 25๕๖
เปR ด การฝ' กอบรมและเริ่มการลงทะเบี ย นวัน ที่ 8 กุมภาพั น ธ 25๕๖ เวลา 08.00 – 09.30 น. และปR ด
การฝ'กอบรม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 25๕๖ เวลา 16.30 น. เดินทางกลับถึงบ"านพักวันที่ 1๐ กุมภาพันธ 25๕๖
เวลา ๒๐.00 น. ในระหวางการฝ'กอบรมมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวัน
คํานวณเบี้ยเลี้ยง ดังนี้
วันที่ 7 ก.พ. ๕๖ เวลา 07.00 น. - วันที่ 1๐ ก.พ. ๕๖ เวลา ๒๐.00 น. = ๓ วัน ๑๓ ชั่วโมง
คิดเปนจํานวนวันที่จะได"รับเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ๔ วัน
นางสาว ก จะได"รับเบี้ยเลี้ยง ดังนี้
เบี้ยเลี้ยงทั้งหมด (๔ x ๒๔๐)
๙๖๐ บาท
หัก คาอาหารที่ผู"จัดอบรมจัดเลี้ยง ๓ มื้อ (๓ x ๘๐)
๒๔๐ บาท
รวมเบิกเบี้ยเลี้ยงทั้งสิ้น (๙๖๐ – ๒๔๐)
๗๒๐ บาท
หมายเหตุ ให"ทํารายงานการเดินทาง พร"อมทั้งแนบโครงการหรือหลักสูตรการฝ'กอบรมและหลักฐาน
การอนุมัติให"เดินทางไปฝ'กอบรมประกอบการขอเบิกเงิน
2.๓ คาพาหนะเดินทาง กรณีสวนราชการผู"จัดฝ'กอบรมจัดพาหนะกอน ระหวางหรือหลัง
การฝ'กอบรม ให"เปนไปตามหลักเกณฑโดยให"เบิกจายเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม และประหยัด ดังนี้
(1) ใช"ยานพาหนะของสวนราชการเอง หรือยืมจากสวนราชการหรือหนวยงานอื่น
ให"เบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลงได"เทาที่จายจริง (ใบเสร็จคาน้ํามันเชื้อเพลิงสวนราชการผู"จัดต"องดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ"างตามระเบียบพัสดุ)
(2) ยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมายานพาหนะ ให"จัดตามพระราชกฤษฎีกา
คาใช"จายในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม ดังนี้
- การฝ' กอบรมประเภท ก ให" จั ด ตามสิ ทธิข"าราชการตํ าแหน งประเภทบริห าร
ระดับสูง เว"นแตการเดินทางโดยเครื่องบินให"ใช"ชั้นธุรกิจ กรณีไมสามารถเดินทางได"ให"เดินทางโดยชั้นหนึ่ง
- การฝ'กอบรมประเภท ข ให"จัดตามสิทธิข"าราชการตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ชํานาญงาน
- การฝ'กอบรมบุคคลภายนอก ให"จัดยานพาหนะตามสิทธิของข"าราชการตําแหนง
ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน
การเบิกจายคาใช"จายจากต"นสังกัด จะทําได"เมื่อสวนราชการที่จัดการฝ'กอบรมร"องขอและ
สวนราชการต"นสังกัดตกลงยินยอม

- ๙ การฝกอบรมบุคคลภายนอก
กรณีผู"จัดการฝ'กอบรม ไมจัดอาหาร ที่พักหรือยานพาหนะทั้งหมด หรือบางสวน ให"ผู"จัด
การฝ'กอบรมเบิกคาใช"จายให"แกผู"เข"ารับการฝ'กอบรม ดังนี้
(1) คาอาหาร
ไมจัดอาหาร ๓ มื้อ

จัดอาหาร ๑ มื้อ

จัดอาหาร ๒ มื้อ

เหมาจายได"ไมเกินคนละ ๒๔๐ บาทตอวัน เหมาจายได"ไมเกินคนละ ๑๖๐ บาทตอวัน เหมาจายได"ไมเกินคนละ ๘๐ บาทตอวัน

(2) คาพาหนะเดินทาง ให"เบิกจายตามสิทธิของข"าราชการตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน
(3) คาเชาที่พักให"เบิกเหมาจายไมเกินคนละ 500 บาท ตอวัน
การเบิกจายคาลงทะเบียน
คาใช"จายที่เปนคาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช"จายทํานองเดียวกันที่เรียกชื่ออยางอื่น
ให"ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเบิกเทาที่จายจริง แตไมเกินอัตราที่สวนราชการหรือหนวยงานที่จัดการฝ'กอบรมเรียกเก็บ ดังนี้
- กรณีคาลงทะเบียนได"รวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะไว"ทั้งหมดแล"ว ให"ผู"เข"ารับ
การฝ'กอบรมหรือผู"สังเกตการณงดเบิกคาใช"จายดังกลาว
- กรณี ค าลงทะเบี ย นไม รวมค าอาหาร ค าเช าที่ พั ก หรื อ ค าพาหนะ หรื อ รวมไว" บ างส วน
ให"ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมหรือผู"สังเกตการณเบิกคาใช"จายดังกลาวทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่ขาดได"โดยหลักเกณฑ
และอัตราตามระเบียบฯ ข"อ 18
การจางจัดฝกอบรม
กรณีสวนราชการที่จั ด การฝ' กอบรมประสงคจะจ"า งจัดฝ' กอบรมในโครงการหรื อหลั กสูต ร
การฝ'กอบรม ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนให"ดําเนินการได"ตามหลักเกณฑและอัตราคาใช"จายตามระเบียบนี้
การจายเงินคาจ"างจัดฝ'กอบรมให"ใช"ใบเสร็จรับเงินของผู"รับจ"างเปนหลักฐานการจาย แตถ"า
เปนการจายเงินโดยกรมบัญชีกลางเพื่อเข"าบัญชีให"กับผู"รับจ"างหรือผู"มีสิทธิรับเงินโดยตรงให"ใช"รายงานในระบบ
ตามที่กระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐานการจาย
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน มีดังนี้
1. โครงการฝ'กอบรมที่ได"รับการอนุมัติ
2. สําเนาสัญญายืมเงิน
3. ตารางการฝ'กอบรม
4. บันทึกขออนุมัติเดินทาง (ใช"ในกรณีการเดินทางไปจัดฝ'กอบรมนอกสถานที่ฯ)
5. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
6. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข"อง (ถ"ามี)

- ๑๐ หลักฐานประกอบการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ควรมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทคาใชจาย
1. คาอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม

2. คาสมนาคุณวิทยากร
3. คาวัสดุฝ'กอบรม

4. คายานพาหนะ

5. คาเชาที่พัก

6. คาใช"จายอื่นๆ เชน คาจ"างถายเอกสาร
คาเชาห"องประชุมและอุปกรณตางๆ ฯลฯ

หลักฐานประกอบการเบิกจาย
1. ใบเสร็จรับเงิน หรือในรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน และ
ใบสําคัญรับเงิน พร"อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของผู"รับจ"าง
2. ลายมือชื่อผู"เข"ารับการฝ'กอบรมในแตละวัน ยกเว"นประธาน
ในพิธีเปRด ปRด การฝ'กอบรม วิทยากร แขกผู"มีเกียรติและ
ผู"ติดตาม (แตต"องมีรายละเอียดให"งานการเงินฯ ทราบ)
1. ใบสําคัญรับเงิน พร"อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
บัตรประจําตัวเจ"าหน"าที่ของรัฐ
2. สําเนาหนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับการเปนวิทยากร
ใบสําคัญคาวัสดุฝ'กอบรม ประกอบด"วย
- แบบอนุมัติจัดซื้อ จัดจ"าง
- ใบเสนอราคา
- ใบสั่งซื้อ สั่งจ"าง
- ใบสงของ
- แบบสรุปความเห็นเพื่อเสนอผู"มีอํานาจรับราคา/คําสั่ง
แตงตั้งกรรมการตรวจรับ
-ใบตรวจรับพัสดุ
- ใบเสร็จรับเงิน
1. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) ใช"ในกรณี
ดังตอไปนี้
- การจายเงินรายหนึ่ง ๆ เปนจํานวนเงินไมถึงสิบบาท
- การจายเงินคารถ หรือคาเรือรับจ"าง
- การจายเงินเปนคาพาหนะประจําทาง (รถไฟ รถยนต
หรือเรือยนตประจําทาง)
2. การเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงกรณีใช"รถราชการต"องดําเนินการ
ตามระเบียบพัสดุ กรณีใช"ยานพาหนะประจําทางหรือเชาเหมา
ยานพาหนะ (ต"องดําเนินการตามระเบียบพัสดุและรวมคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาผานทางดวน ไว"ในสัญญาจ"าง)
1. ใบเสร็จรับเงิน ต"องมีสาระสําคัญอยางน"อยดังนี้
- ชื่อ สถานที่อยู หรือที่ทําการของผู"รับเงิน
- วัน เดือน ปf ที่รับเงิน
- รายการแสดงการรับเงินระบุวาเปนคาอะไร
- จํานวนเงินเปนตัวเลข และตัวอักษร
- ลายมือชื่อผู"รับเงิน
ต"องดําเนินการตามระเบียบพัสดุและใช"ใบเสร็จรับเงินของ
ผู"รับจ"างเปนหลักฐานตามข"อ 3

- ๑๑ คาใชจายในการจัดงาน
ให"หัวหน"าสวนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาใช"จายในการจัดงานได"เทาที่จายจริง
ตามความจําเปนเหมาะสมและประหยัด
กรณีที่สวนราชการที่จัดงานจัดอาหาร ที่พัก หรือยานพาหนะ ให"แกประธานในพิธี แขกผู"มีเกียรติ
ผู"ติดตาม เจ"าหน"าที่หรือผู"เข"ารวมงาน ให"สวนราชการที่จัดถือปฏิบัติตามหลักเกณฑเชนเดียวกับคาใช"จายใน
การฝ'กอบรม
กรณีจ"างจัดงานให"ดําเนินการได"ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด"วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
และที่แก"ไขเพิ่มเติม โดยใช"ใบเสร็จรับเงินของผู"รับจ"างเปนหลักฐานการจาย
คาใชจายในการประชุมระหวางประเทศ
เงื่อนไข
๑. การประชุมหรือสัมมนาที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ รัฐบาลตางประเทศ หรือ
องคกรระหวางประเทศจัด หรือรวมกันจัดในประเทศไทย
๒. โดยมีผู"แทนจาก ๒ ประเทศขึ้นไปเข"ารวมประชุมหรือสัมมนา
หลักเกณฑ3
๑. บุคคลที่จะเบิกจายคาใช"จายในการประชุมระหวางประเทศ ได"แก
๑.๑ ประธานในพิธีเปRดหรือพิธีปRดการประชุม แขกผู"มีเกียรติ และผู"ติดตาม
๑.๒ เจ"าหน"าที่
๑.๓ เจ"าหน"าที่ปฏิบัติงานลักษณะพิเศษ
๑.๔ วิทยากร
๑.๕ ผู"เข"ารวมประชุม
๒. ค าใช" จ ายที่ เ กิ ด ขึ้ น ก อน ระหว าง หลั ง การจั ด ประชุ ม ให" เ บิ ก จ ายได" เ ท าที่ จ ายจริ ง
ตามความจําเปน เหมาะสมและประหยัด ยกเว"น คาสมนาคุณวิทยากร เงินรางวัลของเจ"าหน"าที่ คาอาหาร
คาเชาที่พัก และคาพาหนะ ให"เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตรา ดังนี้
๒.๑ คาสมนาคุณวิทยากร เบิกจายตามหลักเกณฑการฝ'กอบรม แตอัตราเปนดุลพินิจของ
หัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณ
๒.๒ คาเงินรางวัลของเจ"าหน"าที่ จายเฉพาะวันที่ปฏิบัติงานคนละไมเกิน ๒๐๐ บาทตอวัน
๒.๓ คาอาหาร และเครื่องดื่ม
- กรณีจัดครบทุกมื้อไมเกินคนละ ๑,๒๐๐ บาท/วัน
- กรณีจัดไมครบทุกมื้อไมเกินคนละ ๘๐๐ บาท/วัน
๒.๔ คาเชาที่พัก ไมเกินคนละ ๒,๐๐๐ บาท/วัน
๒.๕ คาพาหนะ เบิกจายได"เทาที่จายจริง ตามความจําเปนและเหมาะสม โดยอยูในดุลพินิจ
ของหัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณ
๓. เจ"าหน"าที่ผู"ปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษ ให"เบิกจายคาตอบแทนเฉพาะในวันที่ปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑที่อัตราและหัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณกําหนด
๔. คาลงทะเบียน คาธรรมเนียม หรือคาใช"จายทํานองเดียวกัน ให"เบิกจายเทาที่จายจริง
ในอัตราที่ผู"จัดการประชุมระหวางประเทศเรียกเก็บ

- ๑๒ ๔.๑ กรณี ที่ รวมคาอาหาร คาเช าที่ พั ก หรือคาพาหนะของผู" เข" ารวมประชุ มไว"ทั้ งหมด
ให"ผู"เข"ารวมประชุมงดเบิกจายคาใช"จาย
๔.๒ กรณีไมรวมคาอาหาร คาเชาที่พัก หรือคาพาหนะ หรือรวมไว"บางสวน ให"ผู"เข"ารวม
ประชุมเบิกจายคาใช"จายทั้งหมดหรือเฉพาะสวนที่ขาด ตามอัตราข"อ 2.3 – 2.5
๕. กรณีสวนราชการผู"จัดการประชุมได"รับความชวยเหลือ คาใช"จาย จากสวนราชการหรือ
หนวยงานในประเทศหรือตางประเทศ ให"เบิกจายคาใช"จายสมทบเฉพาะในสวนที่ขาด
๖. กรณี จ"างจั ด การประชุ มระหวางประเทศ (ให" ดํ าเนิ น การจั ด จ"างได" ต ามระเบี ยบฯ พั ส ดุ
อิงหลักเกณฑและอัตราตามข"อ 1 – ข"อ 3) โดยอยูในดุลพินิจของหัวหน"าสวนราชการเจ"าของงบประมาณ และ
ให"ใช"ใบเสร็จรับเงินของผู"รับจ"างเปนหลักฐานการเบิกจาย

บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติในการฝกอบรม/สัมมนา
การจัดฝ'กอบรม/สัมมนา มีวิธีการ หรือกระบวนการตั้งแตเริ่มต"นจนกระทั่งสําเร็จ สรุปเปน
กระบวนการหลักได" 7 กระบวนการ ซึ่งสามารแสดงให"เห็นตามแผนผัง (Flowchart) ตอไปนี้
Flowchart แนวทางการปฏิบัติในการฝกอบรม/สัมมนา
ลําดับ

ผังกระบวนการ

โครงการฝ'กอบรม

๑

๒

ไมอนุมัติ

๕

๖

๗

อนุมัติ

จัดทําสัญญายืมเงินทดรอง
ราชการ

๓

๔

ขออนุมัติโครงการ

ไมอนุมัติ

ตรวจสอบสัญญา
ยืมเงิน

ดําเนินการจัดฝ'กอบรม

เสร็จสิ้นการฝ'กอบรม

สงใบสําคัญชดใช"เงินยืมและ
ชําระเงินคืน

อนุมัติ

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
กระบวนการ

ผูรับผิดชอบ

-- รางหลักสูตรโครงการฝ'กอบรม
-- ติดตอประสานงานผู"ที่เกี่ยวข"อง
-- ทําบันทึกขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ
-- ตรวจสอบเอกสารโครงการ
รายละเอียด กําหนดการฝ'กอบรม
และวงเงินงบประมาณโครงการ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ผู"จัดทํา
โครงการ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- บันทึกขออนุมัติโครงการพร"อม
ทั้งแนบโครงการทีมีงบประมาณ
และกําหนดการ
-- สัญญายืมเงินทดรองราชการ
-- ตรวจสอบสัญญายืมเงินทดรอง
ราชการพร"อมทั้งเอกสารแนบตางๆ
-- ไมอนุมัติสงเรื่องกลับไปแก"ไข
-- อนุมัติได"รับเงินตามสัญญายืมเงิน
-- ด"านเนินการด"านสถานที่ที่ใช"ใน
การฝ'กอบรม/สัมมนา
-- ดําเนินการด"านวิทยากร
-- ดําเนินการด"านธุรการการจัด
ฝ'กอบรม
-- ดําเนินการด"านการเงินสําหรับใช"
ในการจัดฝ'กอบรม
-- สรุปแบบประเมินผลการ
ฝ'กอบรมจัดทํารายงานเสนอหัวหน"า
สวนเจ"าของโครงการ
-- สรุปคาใช"จายของทั้งโครงการทํา
รายงานเสนอหัวหน"าสวนราชการ
-- ตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญ
ตางๆ ใบเสร็จ รับเงิน เงินคงเหลือ
สรุปรายละเอียดการใช"จายเงิน
พร"อมทําบันทึกเพื่อเสนอสงใช"เงิน
ยืมตามสัญญา

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ผู"จัดทํา
โครงการ
-- หัวหน"า
สวนราชการ
-- ผู"จัดทํา
โครงการ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร
ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ฝpาย/
กองการเงิน
-- ผู"มีอํานาจ
อนุมัติ
-- ผู"จัดทํา
โครงการ
-- ผู"ที่
เกี่ยวข"อง

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ผู"จัดทํา
โครงการ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร
ความทันเวลา

-- ฝpาย/
กองการเงิน

- ๑๔ ขั้นตอนการเบิกจายคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา
ตามแนวทางการปฏิบัติในการฝ'กอบรม/สัมมนาข"างต"น กระบวนการขั้นตอนที่ 3 เรื่องการ
จัดทําสัญญายืมเงินทดรองราชการ เปนกระบวนการที่เกี่ยวข"องกับการเบิกจายคาใช"จายในการฝ'กอบรม ซึ่งมี
ขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. ผู"จัดฝ'กอบรมสรุปผลการจัดฝ'กอบรม เพื่อขออนุมัติเบิกคาใช"จายในการฝ'กอบรม
2. รับเอกสารใบสําคัญ คาใช"จายในการฝ'กอบรมและรับคืนเงินเหลือจายจากการฝ'กอบรม
เพื่อตรวจสอบใบสําคัญและหักล"างเงินยืมราชการภายใน 30 วัน นับจากสิ้นสุดการฝ'กอบรม
3. นํ าเอกสารใบสํ าคั ญ คาใช" จ ายในการฝ' ก อบรมมาตรวจสอบโดยพิ จ ารณาจากเอกสาร
ประกอบการเบิกเงินคาใช"จายในการฝ'กอบรมวาถูกต"องตามระเบียบฯหรือไม เชน
3.1 การเบิกจายคาใช"จายเกี่ยวกับการใช"และตกแตงสถานที่ฝ'กอบรมถูกต"องหรือไม
3.2 การเบิกจายคาของสมนาคุณในการดูงาน เบิกจายถูกต"องหรือไม
3.3 การเบิกจายคากระเปZาเอกสารสําหรับผู"เข"ารับการฝ'กอบรม เบิกจายถูกต"องหรือไม
3.4 การเบิกจายที่เกี่ยวข"องกับพัสดุ มีการปฏิบัติถูกต"องตามระเบียบพัสดุหรือไม
3.5 การเบิกจายคาอาหารวางและเครื่องดื่ม เบิกจายตามบัญชีหมายเลข 2 หรือไม
3.6 การเบิ กจ ายคาอาหารผู" เข" ารั บ การฝ' กอบรม เบิ กจ ายตามหลั กเกณฑและอั ต ราที่
กําหนดหรือไม
3.7 การเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากร เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดหรือไม
3.8 มีการนับเวลาในการจายคาสมนาคุณวิทยากรถูกต"องหรือไม
3.9 คาเชาที่พัก เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดหรือไม
3.10 มีการคํานวณการเบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปฝ'กอบรมถูกต"องหรือไม
3.11 ลายมือชื่อผู"เข"ารับการอบรมครบถ"วนถูกต"องและสัมพันธกับการเบิกคาใช"จายหรือไม
4. เมื่อตรวจสอบใบสําคัญคาใช"จายในการฝ'กอบรมเรียบร"อยแล"ว จึงออกใบเสร็จรับเงินและ
ใบสําคัญเพื่อเปนหลักฐานในการหักล"างเงินยืม
5. นําใบสําคัญคาใช"จายฯ เสนอผู"บังคับบัญชา เพื่อขออนุญาตคาใช"จาย
6. จัด เก็บ เอกสารที่ ได" รับ การอนุ มัติ คาใช" จายเรีย บร"อยแล"ว เพื่ อรอรับ การตรวจสอบจาก
หนวยงานตรวจสอบ
ตามขั้ น ตอนทั้ ง 6 ข" อ ที่ ก ล าวข" า งต" น นี้ สามารแสดงให" เห็ น ตามแผนผั ง (Flowchart)
ดังตอไปนี้

- ๑๕ Flowchart ขั้นตอนการเบิกจายเงินของการฝกอบรม/สัมมนา
ลําดับ

ผังกระบวนการ

ผู"ยืมเขียนสัญญายืมเงิน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

รายละเอียดงาน

ไมอนุมัติ

ตรวจสอบสัญญา
ยืมเงิน

เบิกจายเงินตามสัญญาเงินยืม

บริหารคาใช"จายในการ
ฝ'กอบรม/สัมมนา

ล"างเงินยืม สงใช"เงินยืมหรือ
เบิกเพิ่ม

รายงานผลการใช"จายเงิน

อนุมัติ

-- บันทึกขออนุมัติโครงการพร"อม
ทั้งแนบโครงการทีมีงบประมาณ
และกําหนดการ
-- สัญญายืมเงินทดรองราชการ
-- ตรวจสอบสัญญายืมเงินพร"อม
เอกสารประกอบการพิจารณา
อนุมัติเงินยืม

มาตรฐาน
กระบวนการ

ผูรับผิดชอบ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ผู"จัดทํา
โครงการ

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- ฝpาย/
กองการเงิน

-- ทําการขอเบิกเงินจากคลัง
-- ทําการจายเงินจากคลังและ
จายเงินให"แกผู"ทําสัญญายืมเงิน

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

- การใช"จายเงินในการบริหาร
โครงการฝ'กอบรม/สัมมนาตาม
ระเบียบคาใช"จายในการฝ'กอบรม

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร

-- หลักฐานการยืมเงิน
-- หลักฐานการจายเงิน
-- ใบสําคัญรับเงิน (กรณีจายคา
สมนาคุณวิทยากร หรือการจ"าง
บุคคลภายนอก)
-- ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบ บก.๑๑๑ (กรณีจายให"เจ"า
หน"าของสวนราชการ)

ความถูกต"อง
ความครบถ"วน
ของเอกสาร
ความทันเวลา

ความถูกต"อง
-- สรุปคาใช"จายของทั้งโครงการทํา ความครบถ"วน
รายงานเสนอหัวหน"าสวนราชการ ของเอกสาร

-- ฝpาย/
กองการเงิน
-- ผู"มีอํานาจ
อนุมัติ
-- ผู"จัดทํา
โครงการ
-- ผู"จัดทํา
โครงการ
-- ผู"มีอํานาจ
สั่งการ
-- ผู"ที่
เกี่ยวข"อง
-- ผู"จัดทํา
โครงการ
-- ฝpาย/
กองการเงิน

- ผู"จัดทํา
โครงการ
- หัวหน"า
สวนราชการ

บทที่ 4
บทสรุป
จากสาระสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จายในการฝ'กอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ รวมทั้งได"นําเสนอแนวทาง ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานที่เห็นวา
มีความจําเปนที่ต"องมีรายละเอียดที่เปนแนวปฏิบัติงานจริง เพื่อให"เกิดประโยชนแกผู"ที่จะนําเอาองคความรู"ที่ได"
รวบรวมไว"นี้ไปใช"เปนคูมือในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการจัดฝ'กอบรม/สัมมนา ซึ่งหนวยงาน
ของรัฐต"องดําเนินการเปนประจําทุกปfงบประมาณ เปนจํานวนมาก
ในคูมือฉบับนี้ ได"จัดเรียบเรียงเนื้อหาเปนหมวดหมูลําดับไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วย
คาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พร"อมทั้งได"นําหลักเกณฑ บัญชีกําหนด
อัตราคาใช"จายตามที่กําหนดไว"ในระเบียบผนวกเข"าไว"ในเนื้อหาด"วยแล"ว พร"อมทั้งได"เพิ่มแนวทาง ขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงานในการฝ'กอบรม/สัมมนาในรูปแบบตารางและแผนผัง (Flowchart) ซึ่งงายตอการทําความ
เข"าใจ
ดังนั้น จึงหวังเปนอยางยิ่งวา การจัดทําองคความรู"ซึ่งเปนแนวทางหรือคูมือในการปฏิบัติงานนี้
จะเปนประโยชนแกราชการและบุคลากรของรัฐผู"ที่มีหน"าที่เกี่ยวข"อง และบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดทํา
คูมือฉบับนี้ตามที่กลาวไว"ในเบื้องต"นของเนื้อหาแล"ว

บทที่ ๕
คําถาม – คําตอบ ที่พบบอย
ขอบกพรองจากการตรวจใบสําคัญฯ
ขอเสนอแนะ
1. นับเวลาเพื่อคํานวณเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเข"ารับ - ชี้แจงเจ"าหน"าที่ผู"ขอเบิกในวิธีการคํานวณเบี้ยเลี้ยง
ทีถ่ ูกต"อง เพื่อปLองกันข"อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
การฝ'กอบรมผิด กรณีมีการลงทะเบียนและ
เลี้ยงอาหาร
2. ไมแนบเรื่องเดิมเชนอนุมัติในหลักการจัดฝ'กอบรม
หนังสือเชิญประชุม สัมมนาเนื่องจากมีผลกับการ
คํานวณเบี้ยเลี้ยง

- ขอเอกสารเรื่องเดิมที่เกี่ยวข"องจากผู"จัดฝ'กอบรม

3. เอกสารการเบิกคาเชาที่พักไมถูกต"อง เชน
ใบเสร็จรับเงินมีสาระสําคัญไมครบถ"วน

- ชี้แจงผู"เบิกจายให"ทราบถึงการเบิกจายคาเชาที่พัก
โดยให"ตรวจสอบสาระสําคัญของใบเสร็จรับเงินและ
ใบแจ"งรายการการเข"าพัก

4. มีการเบิกคาพาหนะเกินสิทธิ เชน มีการเบิก
คาพาหนะรับจ"าง (แท็กซี่) ระหวางที่พักกับสถานที่
ฝ'กอบรม

- ชี้แจงผู"เบิกจายให"ทราบถึงระเบียบการเบิก
คาพาหนะในการฝ'กอบรม โดยให"เบิกจายเฉพาะ
คาพาหนะประจําทางเทานั้น

5. มีการเบิกคาอาหาร ไมสัมพันธกับลายมือชื่อ
ผู"เข"ารับการฝ'กอบรม

- ชี้แจงให"ผู"จัดฝ'กอบรมเข"าใจถึงวิธีการเบิกคาอาหาร
ซึ่งต"องเทากับจํานวนผู"เข"ารับการฝ'กอบรม ยกเว"น
ประธานในพิธีเปRดฝ'กอบรม วิทยากร แขกผู"มีเกียรติ
และผู"ติดตาม และต"องไมเกินอุตราที่กําหนด

6. มีการเบิกคาอาหารวางและเครื่องดื่ม ไมสัมพันธ
กับลายมือชื่อผู"เข"ารับการฝ'กอบรม

- ชี้แจงให"ผู"จัดฝ'กอบรมเข"าใจถึงวิธีการเบิกคาอาหาร
วางและเครื่องดื่ม ซึ่งต"องเทากับจํานวนผู"เข"ารับการ
ฝ'กอบรม ยกเว"นประธานในพิธีเปRดฝ'กอบรม วิทยากร
แขกผู"มีเกียรติและผู"ติดตาม และต"องไมเกินอัตราที่
กําหนด

7. การเบิกจายคากระเปZาสําหรับผู"เข"ารับการ
ฝ'กอบรมมากกวาจํานวนผู"เข"ารับการฝ'กอบรมและ
ไมมีกระเปZาเหลือ

- ชี้แจงให"ผู"จัดฝ'กอบรมทราบถึงการจัดซื้อกระเปZา
เพื่อใช"สําหรับแจกผู"เข"ารับการฝ'กอบรมเทานั้น
ซึ่งไมรวมถึงวิทยากร และหากซื้อมากกวาจํานวน
ผู"เข"ารับการฝ'กอบรมให"นําไปใช"สําหรับการฝ'กอบรม
ครั้งตอไป

8. มีการเบิกจายคาเชาสถานที่ที่ใช"ในการจัดฝ'กอบรม - กอนการจัดฝ'กอบรมให"เจ"าหน"าที่ผู"จัดฝ'กอบรม
แตไมมีการจัดซื้อจัดจ"างตามระเบียบพัสดุ
ประสานกับเจ"าหน"าที่พัสดุในเรื่องการจัดซื้อจัดจ"าง
คาใช"จายตางๆ ที่เกี่ยวข"องกับระเบียบพัสดุ
9. การเบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรมีใบสําคัญรับเงิน - ให"ผู"จัดฝ'กอบรมประสานกับวิทยากรกอนการจัด
คาวิทยากร แตไมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือบัตร ฝ'กอบรมเพื่อขอเอกสาร (สําเนาบัตรประชาชนหรือ
ข"าราชการ
บัตรข"าราชการ) สําหรับแนบใบสําคัญรับเงินคา
วิทยากรดังกลาว

- ๑๘ ขอบกพรองจากการตรวจใบสําคัญฯ
ขอเสนอแนะ
10. ผู"ยืมเงิน/ผู"จัดฝ'กอบรมสงเอกสารใบสําคัญ
- มีการติดตามทวงถามการสงใช"เงินยืมราชการและ
คาใช"จาย และเงินเหลือจาย (ถ"ามี) เพื่อหักล"างเงินยืม ใบสําคัญคาใช"จาย ทั้งโดยวาจาและเอกสาร
เกินกําหนด
ตลอดเวลา
สําหรับปCญหาที่เกิดขึ้น ผู"บังคับบัญชาและฝpายบริหารฯ ควรจัดให"มีการอบรมประชุมชี้แจง
เจ"าหน"าที่ให"มีความรู"เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจัดฝ'กอบรมมี่ถูกต"อง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วย
คาใช"จายในการจัดฝ'กอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 เพื่อปLองกันข"อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
---------------------------------------

- ๑๙ เอกสารอางอิง
๑. ระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน การประชุม
ระหวางประเทศ พ.ศ.2549
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน การประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
๓. ระเบียบกระทรวงการคลังวาด"วยคาใช"จายในการฝ'กอบรม การจัดงาน การประชุม
ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
๔. สําเนาหนังสือ ที่ นร (กวพ.) ๑๒๐๔/ว ๒๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๙
๕. สําเนาหนังสือ ที่ กค 0409.6/ว 399 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550
๖. สําเนาหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖/ว ๑๐๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑
๗. สําเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554
๘. สําเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 21 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554
๙. สําเนาหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556

๑๑. อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่ม (บัญชีหมายเลข 2)
๑๐. อัตราคาอาหารในการฝ'กอบรม (บัญชีหมายเลข 3 )
๑๑. อัตราคาเชาที่พักในการฝ'กอบรมในประเทศ (บัญชีหมายเลข 4 )
๑๒. แบบแจ"งรายการคาใช"จายระหวางการฝ'กอบรม
๑๓. แบบใบสําคัญรับเงินคาใช"จายในการเดินทางไปราชการฝ'กอบรมสําหรับบุคคลภายนอก
๑๔. ตัวอยางใบสําคัญคาใช"จายในการฝ'กอบรม
๑๕. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑)

ภาคผนวก

สรุปอัตราคาอาหาร/คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/คาเชาที่พัก
การฝกอบรมในประเทศ
อัตราคาอาหาร การฝกอบรมในประเทศ
ประเภทการฝกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข
บุคคลภายนอก

สถานที่ราชการ (บาท/วัน/คน)
จัดครบมื้อ
จัดไมครบมื้อ
ไมเกิน 850
ไมเกิน 600
ไมเกิน 600
ไมเกิน 400
ไมเกิน 500
ไมเกิน 300

สถานที่เอกชน (บาท/วัน/คน)
จัดครบมื้อ
จัดไมครบมื้อ
ไมเกิน 1,200
ไมเกิน 850
ไมเกิน 950
ไมเกิน 700
ไมเกิน 800
ไมเกิน 600

ประเภท ก หมายถึง ขาราชการระดับทักษะพิเศษ, เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ,บริหารระดับตน,บริหารระดับสูง
และอํานวยการระดับสูง
ประเภท ข หมายถึง ขาราชการระดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
ขาราชการระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ และอํานวยการระดับตน หรือเทียบเทา
อัตราประเภท ก และประเภท ข : ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556
อัตราสําหรับบุคคลภายนอก : ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่ม การฝกอบรมในประเทศ
อบรม/ประชุมในสถานที่ราชการ เบิกไดไมเกิน 35 บาทตอมื้อตอคน
อบรม/ประชุมในสถานที่เอกชน เบิกไดไมเกิน 50 บาทตอมื้อตอคน
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําฯ / หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว24
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําฯ


อัตราคาเชาที่พัก การฝกอบรมในประเทศ
ประเภทการฝกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข
บุคคลภายนอก

คาเชาหองพักคนเดียว (บาท/วัน/คน)
ไมเกิน 2,400
ไมเกิน 1,450
ไมเกิน 1,200

คาเชาหองพักคู (บาท/วัน/คน)
ไมเกิน 1,300
ไมเกิน 900
ไมเกิน 750

อัตราประเภท ก และประเภท ข : ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556
อัตราสําหรับบุคคลภายนอก : ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2555
การประชุมราชการ
อัตราคาอาหาร (บาท/มื้อ/คน)
ไมเกิน 120 บาท

อัตราคาอาหารวางและเครื่องดื่ม
สถานที่ราชการ (บาท/มื้อ/คน)
สถานที่เอกชน (บาท/มื้อ/คน)
ไมเกิน 35 บาท
ไมเกิน 50 บาท

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/840 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําฯ / หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0506/ว24
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําฯ


กลุมตรวจสอบภายใน กรมสงเสริมสหกรณ

การฝกอบรมในตางประเทศ
อัตราคาอาหาร การฝกอบรมในตางประเทศ
ประเภทการฝกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข และบุคคลภายนอก

สถานที่ราชการ (บาท/วัน/คน)
ไมเกิน 2,500
ไมเกิน 2,500

สถานที่เอกชน (บาท/วัน/คน)
ไมเกิน 2,500
ไมเกิน 2,500

อัตราคาเชาที่พัก การฝกอบรมในตางประเทศ
ประเภทการ
ฝกอบรม
ประเภท ก
ประเภท ข และ
บุคคลภายนอก


รัฐ เมือง ประเภท ก
หองพักคนเดียว
(บาท/วัน/คน)

หองพักคู
(บาท/วัน/คน)

รัฐ เมือง ประเภท ข
หองพักคนเดียว
(บาท/วัน/คน)

รัฐ เมือง ประเภท ค

หองพักคู
(บาท/วัน/คน)

ไมเกิน 8,000 ไมเกิน 5,600 ไมเกิน 5,600 ไมเกิน 3,900
ไมเกิน 6,000 ไมเกิน 4,200 ไมเกิน 4,000 ไมเกิน 2,800

หองพักคนเดียว
(บาท/วัน/คน)

ไมเกิน 3,600
ไมเกิน 2,400

หองพักคู
(บาท/วัน/คน)

ไมเกิน 2,500
ไมเกิน 1,700

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2555

กลุมตรวจสอบภายใน กรมสงเสริมสหกรณ

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
1. นายยรรยงค์ เจริญศรี
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้จัดทํา
นางสุดารัตน์ กุลวิศรุต

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

นางสาวอารีย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปก
อินทรวงศ์

คู่มือการจัดฝึกอบรม
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